
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.08.16 по 31.08.16

Ф21-КА

№
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
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носій інформації
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та протидії корупції

06610/08-44 Листб/н
Про результати інспектування посилених КПП 
(блокпостів)

1
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06547/08-27 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про створення спеціального фонду для 
нарахування коштів, отриманих у вигляді стягнень 
за порушення законодавства про охорону 
культурної спадщини

2
29.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

06539/08-14 Лист04-23/17-1192
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 21.09.2016
Про участь у засіданні

3
25.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

06410/08-10 Депутатське звернення20/7-280
НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про надання інформації щодо кількості мешканців 
області - загиблих та зниклих безвісті в зоні 
проведення АТО

4
15.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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06412/08-10 Депутатське звернення931
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Якушиної Т.Я. щодо ліквідації 
підтоплення житлових будинків по вул. Зеленій та 
Мічуріна в м. Пологи

5
15.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06455/08-10 Депутатське звернення749-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про звернення Костюкова С.Д. щодо сприяння в 
проведенні лікування

6
22.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06456/08-10 Депутатське звернення187/02-08-9101
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Сєнічкіної К.А. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування доньки 
Душкевич В.М.

7
01.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06457/08-10 Депутатське звернення187/02-08-9096
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Тютюнова Л.М. та Фоменко Є.І. 
щодо надання матеріальної допомоги на лікування

8
01.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06458/08-10 Депутатське звернення187/02-08-8913
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Тютюнова Л.М.  щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

9
26.07.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06477/08-10 Депутатське звернення947
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення голови Чапаєвської територіальної 
громади Пологівського р-ну  Гузенко М.І. щодо 
ремонту автодороги

10
19.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

06480/08-35 Лист1-1717/16-65
Про забезпечення прав мешканців Орлянського 
відділення стаціонарного догляду для постійного 
проживання одиноких престарілих громадян КУ 
"Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)" Василівської райради

11
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
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Військові частини

06378/08-44 Лист1314/8/81/635
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про фінансування навчальних зборів

12
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06535/08-33 ЛистЛ-122
ЗАТ "ЛАМБЕРТА"
Про відшкодування інвестицій

13
19.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06556/08-33 Лист784
ДИТЯЧИЙ ФОНД ООН (ЮНІСЕФ)
НАВЧАЛЬНИЙ ТУР 05-06.09.2016
Про участь у навчальному турі

14
26.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

06471/08-32 Листб/н
ОСМАН Л.М.
Про передачу у власність шляхом викупу земельної 
ділянки

15
25.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06397/08-21 Лист03-06/940
ДЕПАРТАМЕНТ З ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОДА
Про отримання відомостей щодо органів 
реєстрації/зняття з місця проживання/перебування 
фізичних осіб

16
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06404/08-22 ЛистЦ/3-3/4868-16
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію витрат на перевезення пільгових 
категорій громадян

17
15.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06406/08-29 Лист513/18
ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ УКРАЇНИ
Про виділення коштів на розвиток і популяризацію 
баскетболу

18
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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06415/08-22 Листб/н
КОМПАНІЯ "AUTOHANDLER BRIKER UND 
WEXLERB G&R"
Про постачання автобусів для КП 
"Автогосподарство" ЗОР

19
22.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06429/08-32 Лист0108/2016
КИЇВСЬКИЙ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
Про заборону санітарної рубки лісу

20
01.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06431/08-27 Лист09-04/16-КУ
ДЕРЖАВНА МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ У 
СПРАВАХ УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ УЧАСНИКІВ 
АТО,...
Про надання інформації щодо персонального 
складу обласної комісії

21
15.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06496/08-24 Лист56
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання

22
26.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06531/08-44 Лист343/1/7770
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про проведення наради з головами 
райдержадміністрацій

23
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06537/08-22 Лист60/480
ПАТ "ПОЛТАВАМАШ"
Про виробництво інноваційних котлів на соломі в 
Україні

24
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06555/08-26 Лист333
МІСТО ПРОФЕСІЙ
Про сприяння в проведенні профорієнтаційного 
інтерактивного заходу для дітей 03.09.2016

25
14.07.2016від

№
від 30.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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06595/08-34 Лист1145/0/134-16
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КОМІСІЯ З 
ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ
Про надання згоди щодо проходження автоколон з 
еваконаселенням

26
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06598/08-21 Лист01-02-17/139вих
УПРАВЛІННЯ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОДЕСЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
Про повідомлення щодо зняття з реєстрації місця 
проживання осіб

27
26.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Партії та громадські організації

06407/08-38 Лист86/16
ГО "ВІДКРИТА ДЕРЖАВА"
Про співробітництво

28
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06427/08-27 Листб/н
ГО "АРТ ДІАЛОГ"
Про сприяння в проведенні Першого фестивалю 
документального кіно просто неба "Lampa.doc"

29
19.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06492/08-37 Лист09/08-1
ГО "ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА "СІЧ"
Про нагородження Чечеля А.В.

30
09.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06542/08-45 Лист23-8-13
ЦЕНТР РЕФОРМ ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Про співробітництво

31
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Посольства

06509/08-33 Лист61312/17-840-11
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ХОРВАТІЯ
Про організацію в Хорватії відпочинку групи дітей 
із Запорізької області

32
25.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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№
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06388/08-09 Доручення29125/2/1-16
(І.Климпуш-Цинцадзе) Про напрацювання 
дорожньої карти щодо облаштування пандусом 
будівлі

33
20.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06389/08-09 Доручення29886/1/1-16
(В.Кириленко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Гіцель Р.П. щодо норм забезпечення 
населення твердим паливом та скрапленим газом

34
20.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06390/08-09 Доручення28841/1/1-16
(М.Тітарчук) Про забезпечення виконання в плану 
заходів щодо захисту державних інформаційних 
ресурсів

35
20.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06454/08-09 Доручення30472/1/1-16
(В.Кістіон) Про фінансування заходів щодо 
підвищення надійності роботи гідротехнічних 
споруд Кам'янського Поду

36
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06490/08-49 Доручення1045/1/1-16-ДС
(В. Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (01-07.08.2016) 

37
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06517/08-09 Доручення13894/0/2-16
(О.Саєнко) Про надання контактних даних 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту місцевих держадміністрацій

38
25.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06518/08-09 Доручення30931/1/1-16
НДУ ВІННИК І.Ю.
Про розгляд звернення Никоненко Г.С. щодо 
неефективності та недостатності проведених 
реформ

39
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06519/08-09 Доручення30861/1/1-16
(С.Кубів) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про звернення Михайлівської 
райдержадміністрації щодо проблем із 
фінансуванням оплати праці працівників 
райдержадміністрації

40
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06520/08-09 Доручення30944/1/1-16
(В.Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.01.201 № 9

41
27.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06521/08-09 Доручення27346/4/1-16
(В.Гройсман) Про передачу будівлі колишнього 
Інституту механізації тваринництва НААН в м. 
Запоріжжя Національному заповіднику "Хортиця"

42
27.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06522/08-09 Доручення25236/6/1-16
(В.Гройсман) Про завершення інвентаризації 
книжкових пам'яток

43
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06562/08-03 Постанова545
Про внесення змін до постанови КМУ від 
12.03.2005 р. № 179 та визнання такою, що 
втратила чинність. постанови КМУ від 15.09.2010 
№ 846

44
23.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06563/08-03 Постанова536
Про затвердження Порядку організації і 
проведення тренінгів для державних службовців, 
які займають посади державної служби категорії 
"А"

45
23.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06564/08-03 Розпорядження590-р
Про затвердження плану заходів з виконання у 
2016 році Загальнодержавної програми 
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини" на період до 2016 року

46
23.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06565/08-09 Доручення30811/1/1-16
(В.Гламаздін) Про звернення  ТОВ "Базовий 
Азовський рибопереробний комплекс" щодо  
електроживлення підприємства

47
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06582/08-03 Постанова534
Деякі питання надання субсидій для відшкодування 
витрат на оплату послуг з централізованого 
опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, 
електропостачання для індивідуального опалення

48
23.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06583/08-03 Постанова538
Про внесення змін до постанови КМУ від 
21.09.1998 № 1482

49
23.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06584/08-03 Постанова540
Деякі питання надання пільг і житлових субсидій 
населенню на придбання твердого палива і 
скрапленого газу

50
08.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06585/08-03 Постанова549
Про внесення зміни до пункту 4 Порядку надання 
місцевих гарантій

51
23.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06586/08-03 Постанова546
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов КМУ

52
23.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06587/08-03 Розпорядження611-р
Про затвердження плану комплектування Інституту 
державного управління у сфері цивільного захисту 
слухачами з числа керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов'язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 
на період з 01.09.2016 по 31.12.2017

53
02.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06588/08-09 Доручення30578/1/1-16
(В.Гламаздін) Про розгляд листа Адміністрації 
Президента України щодо  соціального захисту 
ветеранів та членів їх сімей

54
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06589/08-09 Доручення30659/1/1-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення 
Новобогданівської сільради Мелітопольського р-ну 
щодо завершення передачі об'єктів водопостачання 
до комунальної власності територіальної громади 
Новобогданівської сільради

55
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06579/08-23 Лист37-11-3-11/1379
Про надання інформації щодо стану 
співробітництва регіону з Італійською Республікою

56
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

06395/08-32 Лист5/3-6/7794-16
Про надання інформації на запити Мінприроди

57
16.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06532/08-21 Лист5/3-15/6895-16
Про передачу об'єктів державної власності

58
25.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

06549/08-32 Лист5/3-7/7940-16
Про актуалізацію інформації про основні об'єкти 
поводження з відходами

59
23.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06438/08-22 Лист4504-04/27137-0
Про надання інформації щодо наявності у регіоні 
вузькоколійних залізниць

60
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

06463/08-33 Лист4232-06/26942-0
Про міжнародну виставку органічної продукції 
15-18.02.2017

61
19.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06464/08-21 Лист3622-05/27326-0
Про проект розпорядження КМУ  "Про внесення 
змін у додаток до розпорядження КМУ від 
16.05.2014 № 523-р"

62
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06485/08-22 Лист01/22-8590
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 08-10.11.2016
Про участь у Форумі

63
12.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06590/08-27 Лист29-08/04
Про інформаційні матеріали щодо життя і 
діяльності М. Грушевського

64
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06533/08-37 Лист4912/10/14-16
Про нагородження Боброва Ю.М.

65
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство культури

06513/08-27 Лист1092/19/15-16
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки 30.10.-07.11.2016

66
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06614/08-27 Лист787/10/15-16
Про надання інформації щодо стану збереження 
культурної спадщини

67
04.07.2016від

№
від 31.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06434/08-29 Лист7268/13
Про проведення Всеукраїнського семінару-тренінгу 
на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військо-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), 
"Джура - Тернопіль"

68
19.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06417/08-34 Лист7/19-10409
Про формування переліків об'єктів, засобів та 
препаратів, що фінансуватимуться за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

69
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06450/08-19 Лист7/19-9457
Про надання інформаційної довідки щодо проектів, 
які фінансуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку та є пріоритетними 
для регіону

70
29.07.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06550/08-24 Лист7/11-10212
Про надання інформації щодо кількості суб'єктів 
господарювання, які проваджують господарську 
діяльність у сфері благоустрою населених пунктів , 
галузі поховання і сфері поводження з побутовими 
відходами на підвідомчих територіях

71
16.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06394/08-35 Лист11384/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

72
03.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06418/08-35 Лист12227/0/14-16/11
Про забезпечення санаторно-курортним лікування 
учасників АТО

73
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06420/08-35 Лист12226/0/14-16/11
Про організацію в 2016 році санаторно-курортного 
лікування інвалідів

74
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06422/08-35 Лист12272/0/14-16/01
Про погашення заборгованості з виплати 
компенсації фізичним особам за надання 
соціальних послуг

75
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06428/08-35 Лист12292/0/14-16/59
Про сприяння в проведенні тренінгів 05-09.09.2016

76
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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06432/08-37 Лист12021/0/14-16/59
Про порядок присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня"

77
16.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06439/08-30 Лист12182/0/14-16/57
Про організацію та проведення Всеукраїнського 
профілактичного заходу "Урок"

78
19.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06475/08-35 Лист12199/0/14-16/02
Про надання пропозицій до переліку професій, 
спеціальностей та напрямів підвищення 
кваліфікації, для навчання

79
19.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06487/08-29 Лист12465/0/14-16/11
Про надання інформації щодо виконання пп.2.13, 
2.14 протоколу № 18 засідання КМУ

80
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06514/08-35 Лист12170/0/14-16/19
Про розгляд документів підприємств громадських 
організацій інвалідів

81
18.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06527/08-29 Лист12290/0/14-16/59
СЕМІНАР 14-16.09.2016
Про участь у семінарі

82
22.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06581/08-30 Лист12623/0/14-16/57
Про погодження проекту постанови КМК "Про 
затвердження комплексного плану заходів щодо 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа"

83
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06594/08-35 Лист12536/0/14-16/57
Про обробку персональних даних

84
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06416/08-20 Лист31-05130-13-21/
Про надання інформації щодо новоутворенних 
об'єднаних територіальних громад

85
17.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06445/08-20 Лист31-08020-01-21/
Про збільшення видатків на оплату праці

86
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06473/08-20 Лист31-05220-10-21/
Про порядок та умови надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

87
25.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06551/08-20 Лист31-04110-09-9/2
Про підготовку бюджетних запитів до проекту 
державного бюджету на 2017 рік та проекту 
прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роки

88
28.07.2016від

№
від 30.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06552/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про складання проектів місцевих бюджетів на 2017 
рік

89
04.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

06484/08-41 Лист01-01-39/3700
Про поновлення набору на службу до 
Енергодарського відділення поліції

90
22.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

06479/08-37 Лист3993/02-39-3
Про нагородження Бабусі В.А.

91
19.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Молочанський міськвиконком

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06403/08-22 Лист612
Про поточний ремонт дороги по вул Толстого

92
16.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Приморська міська рада

06576/08-39 Лист01-07/1266
Про призначення позачергових виборів

93
23.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06511/08-10 Депутатське звернення027
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
будівництва спортивного футбольного майданчика

94
25.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06561/08-10 Депутатське звернення137
ДОР РЄКІН О.О.
Про збільшення загальної суми коштів мікрогранту

95
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06570/08-10 Депутатське звернення14
ДОР СУХІНА В.М.
Про відновлення автобусного маршруту 
"Мелітополь(АС/2) - Миколаївка" через 
Приазовську АС

96
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

06411/08-17 Лист3755/01-21
НДУ ЛЕВЧЕНКО Ю.В.
Про проблему щодо вирубування лісу на території 
об'єктів природно-заповідного фонду

97
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06413/08-37 Лист01-26/1335
Про нагородження Остапенка А.В. (інші)

98
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06459/08-10 Депутатське звернення1/2016/7
ДОР ХРОЛ В.І.
Про сприяння в розподілі коштів субвенції 
Василівською райдержадміністрацією

99
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06461/08-17 Лист3669/01-11
Про звернення Більмацької селищної ради 
Більмацького р-ну щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на завершення ремонтних робіт 
в дошкільному навчальному закладі

100
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06575/08-17 Лист3745/01-27
Про ситуацію в Токмацьком р-ні щодо створення 
об'єднаних територіальних громад

101
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06599/08-17 Лист3886/01-11
Про звернення ДУ "Запорізький обласний 
лабораторний центр МОЗ України" щодо виділення 
коштів з обласного бюджету на придбання 
радіометричного приладу

102
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06603/08-17 Лист3483/01-27
Про розгляд листа ГО "УПКА" щодо впровадження 
європейського стандарту EN 16636

103
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06604/08-17 Лист3484/01-27
Про розгляд листа ICC Ukraine щодо впровадження 
європейського стандарту EN 16636

104
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06379/08-17 Лист180
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 17.08.2016

105
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06380/08-17 Лист181
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 18.08.2016

106
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06541/08-10 Депутатське звернення26/08
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА (Гугніну Е.А.)
Про надання інформації щодо хірургічної 
активності закладів охорони здоров'я

107
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

06398/08-22 Лист53/7746
Про відсутність достатніх підтверджених планових 
обсягів природного газу на  третю декаду серпня 
2016 р.  Концерн "Міські теплові мережі"

108
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06474/08-37 Лист08/7972
Про нагородження Доценка Д.А. (інші)

109
25.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06613/08-22 Лист51/8132
Про припинення газопостачання ПАТ "Запорізький 
оліяжиркомбінат"

110
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06449/08-22 Листб/н
Про призначення виконуючого обов'язки директора 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

111
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

06469/08-32 Лист1/40-16-92
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації на змінення меж земельної ділянки

112
19.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Іскра"

06482/08-46 Лист912/100/Б
Про забезпечення житлом працюючих фахівців 
ДАХК "Топаз"

113
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06435/08-44 Лист72/1574
Про підключення пантону "Титан" до 
водопостачання

114
16.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

06548/08-44 Лист3167
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про виділення коштів на придбання обладнання

115
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06601/08-37 Лист1908
Про нагородження Стрельченка С.С. (інші)

116
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

06451/08-22 Лист35/5939-23
Про підготовку наукових фахівців на "механічні 
спеціальності"

117
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06452/08-22 Лист37/5938-23
Про відрахування до державного бюджету частини 
прибутку у вигляді дивідендів

118
24.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06453/08-22 Лист35/5937-28
Про підтримку інвестиційного проекту

119
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06538/08-22 Лист31-16/19827
Про проведення громадських слухань 30.08.2016

120
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06606/08-37 Лист03-49/20315
Про нагородження Ватутіна М.І. (інші)

121
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

06494/08-32 ЛистДНКМ-3/180
Про надання роз'яснень щодо порядку оформлення 
документів для зміни цільового призначення землі

122
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06383/08-43 Лист67-2016
ТОВ "АГРОС-М"
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду 
Запорізької обл. по справі № 908/1437/16 від 
04.08.2016

123
16.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06401/08-22 Лист65
ТОВ "БАЗОВИЙ АЗОВСЬКИЙ 
РИБОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС"
Про постачання електроенергії

124
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06405/08-22 Лист965
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про порушення вимог Кодексу газорозподільних 
мереж, Правил безпеки систем газопостачання при 
проведенні земляних робіт

125
03.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06414/08-32 Листб/н
ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС-2012"
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

126
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06430/08-24 Листб/н
ТОВ "КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО БЕРДЯНСЬК"
Про видачу ліцензії

127
28.07.2016від

№
від 23.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06443/08-22 Лист01-08/16
ТОВ "ПЕЛЕТ СТАНДАРТ"
Про участь у програмі  з підвищення рівня 
енергоефективності

128
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06472/08-37 Лист1091
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Саніна Д.В. (інші)

129
25.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06495/08-22 Лист25
ТОВ "ХОРТМЕТ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

130
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06499/08-24 Лист23
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР "ГІДРОПРОЕКТ"
Про погодження Паспорта водного об'єкта

131
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06534/08-24 Лист5134
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОННИЙ ЗАВОД"
Про формування тарифів на сплату 
житлово-комунальних послуг за ліжко-місце в 
гуртожитках

132
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06546/08-32 Лист33
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

133
29.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06553/08-22 Лист1101
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про заборгованість за спожитий природний газ 
ТОВ "Мелітопольські теплові мережі"

134
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06567/08-22 Листб/н
ТОВ "ЕКО-ТОПЛИВО"
Про включення до Переліку товарів і послуг, які 
закуповуються за рамковими угодами

135
30.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06577/08-24 Лист34
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ"
Про погодження паспортів водного об'єкту

136
30.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06602/08-20 Листб/н
ТОВ "СУЛТАН-ТАБАК"
Про повернення помилково сплачених коштів

137
31.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова
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06608/08-32 Лист12
ТОВ "ВО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
Про дострокове розірвання договору оренди 
земельної ділянки

138
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06402/08-32 Лист493/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про проектно-кошторисну документацію

139
15.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06446/08-22 Лист230
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про недопущення присутності нелегальних 
маршрутних перевізників

140
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06465/08-37 Лист2308/01
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
Про нагородження Добренької І.М. (інші)

141
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06467/08-32 Лист2508/1
ПФ "ІНТЕРКОМ"
Про розірвання договору оренди земельної ділянки

142
25.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06468/08-32 Лист1307/9/0808-05-
ДПІ У ЗАПОРІЗЬКОМУ Р-НІ ГУ ДФС У 
ЗАПОР.ОБЛ.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

143
25.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06470/08-32 Листб/н
ПП "ЛОТ-1"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

144
23.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06486/08-18 Лист534
КУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про ситуацію в будинку-інтернаті

145
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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06497/08-45 Лист18/08/16
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання кандидатури до складу Наглядової 
ради

146
03.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06597/08-22 Лист1692/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про порушення правового режиму меж охоронної 
зони магістрального газопроводу

147
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

06384/08-28 Лист54
Про виділення коштів на лікування Ткача А.Т.

148
22.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

06386/08-34 Лист492
Про запобігання виникненню пожежної небезпеки

149
17.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06381/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ
Про нагородження Яценка О.Г. (інші)

150
26.07.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06396/08-38 Лист20
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА"
Про проведення перевірки дитячого табору 
"Морський"

151
17.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06400/08-38 Лист447/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення Міжнародного Дня людей 
похилого віку та Дня ветеранів

152
22.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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06440/08-38 Лист47/16
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про повторний розгляд звернення від 05.07.2016 № 
44/16

153
19.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06444/08-38 Лист22/08/16
ОБО "ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДЯ"
Про будівництво спеціальних доріжок для 
інвалідів-візочників  в Національному заповіднику 
"Хортиця"

154
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06503/08-18 Листб/н
ОГО "ФЕМІДА-15"
Про проведення перевірки

155
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06504/08-18 Листб/н
ОГО "ФЕМІДА-15"
Про проведення перевірки

156
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06557/08-46 Лист55
ГПО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про програму "Доступне житло"

157
26.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Редакції газет

06568/08-27 Лист127
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про перегляд умов договору оренди майна та 
надання комунальних послуг

158
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06569/08-27 Лист126
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про діяльність колишнього головного бухгалтера 
газети 

159
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

06515/08-27 Лист06-37/3171
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ЗАКАРПАТТЯ 21-27.09.2016
Про участь у тижні

160
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Харківська ОДА

06442/08-33 Лист01-42/6513
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ 
23-24.09.2016
Про участь у форумі

161
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Херсонська ОДА

06545/08-33 Лист21-4643/0/16/315
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ 
30.09-01.10.2016
Про участь у форумі

162
15.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06376/08-15 Лист03-01/2450
(В.Ковальчук) Про надання списків учасників 
Всеукраїнського фестивалю "Україна єдина" Та 
Всеукраїнської виставки-ярмарку...

163
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06478/08-15 Лист03-01/2577
(В.Ковальчук) Про відзначення колективів, 
учасників та інших осіб, за плідну співпрацю та 
активну участь в організації та проведенні заходів з 
відзначення 25-ї річниці незалежності України

164
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06526/08-15 Лист09-07/329
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо стану 
об'єднання територіальних громад

165
29.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

06391/08-02 Указ334/2016
Про визнання такими, що втратили чинність деяких 
указів Президента України

166
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06566/08-02 Указ357/2016
Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації

167
26.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06392/08-15 Лист32-07/1759
Про прискорення погодження проекту постанови 
КМУ "Деякі питання здійснення патронату над 
дитиною"

168
12.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06500/08-37 Лист01-34/785
Про нагородження Лута О.І. (інші)

169
16.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

06399/08-20 Лист01-16/0893
Про збільшення річних призначень

170
16.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06489/08-27 Лист98-01-04
Про перейменування смт Більмак Більмацького 
р-ну області

171
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06596/08-20 Лист01-16/0934
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
проект реконструкції покрівлі Куйбишевської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

172
29.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06426/08-18 Лист05-24/0659
Про перешкоджання в роботі

173
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06505/08-36 Лист05-29/0696
Про погодження переведення Зенько Т.О.

174
22.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06506/08-36 Лист05-29/0697
Про погодження переведення Подорожка С.Ю.

175
22.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06483/08-24 Лист01-09/0782
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

176
22.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06572/08-37 Лист190/01-15
Про нагородження Гришаєвої Л.С.

177
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06605/08-20 Лист01-11/2185
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
розробку проектно-кошторисної документації на 
об'єкт "Водопостачання с. Розумівка Запорізького 
р-ну"

178
22.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06573/08-20 Лист01-01-16/0821
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт дороги

179
30.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06433/08-44 Лист01-21/809
Про відновлення чергування на стратегічно 
важливих об'ктах залізниці

180
17.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06436/08-20 Лист01-20/811
Про співфінансування інвестиційних проектів з 
місцевих бюджетів

181
18.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

06560/08-36 Лист01-18/812
Про погодження звільнення Мережко Н.В.

182
18.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06571/08-37 Лист03-32/837
Про нагородження Бандурова В.В.

183
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Приморська райдержадміністрація

06476/08-18 Лист01-48/1038
Про адміністративний позов  Старун С.М. до 
Запорізької облдержадміністрації щодо скасування 
розпорядження голови  облдержадміністрації від 
18.08.2016 № 510

184
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06501/08-36 Лист01-35/1032
Про погодження звільнення Лясковського І.А.

185
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06502/08-36 Лист01-35/1034
Про погодження призначення Лясковського І.А.

186
23.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06600/08-45 Лист01-24/1051
Про зупинення дії рішення Приморської міськради 
від 06.08.2016 № 1

187
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06493/08-20 Лист01-13/0443
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання автомобіля швидкої допомоги

188
19.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій

06540/08-32 Лист0103/174
ВІДДІЛ АГРОПОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 
ОРІХІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про надання копій документів на підставі яких 
видано розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.05.2012 № 225

189
19.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06559/08-20 Лист0389/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

190
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06554/08-24 Лист02-02-17/1522
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

191
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Головне управління економіки

06377/08-37 Листб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про нагородження Рупчевої І.Г.

192
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

06387/08-32 Лист02.1-26/03.3/124
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
обласної ради

193
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06447/08-32 Лист1257/02.1-26/04
Про стан виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 12.04.2016 № 155 
"Курорт-2016"

194
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

06441/08-37 Листб/н
Про нагородження Кошеленка В.О. (інші)

195
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ паперовий паперова

06591/08-21 Лист06-34/0318
Про погодження щодо списання будівлі гаража для 
автобуса та складу цивільної оборони

196
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

06543/08-36 Лист308/03-17
Про мовну підготовку державних службовців

197
29.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06544/08-43 Лист22-ц/778/3172/1
Про усунення перешкод у користуванні земельною 
ділянкою

198
26.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

06609/08-32 Лист13-8-0.10-6484/2
Про погодження Плану-графіку проведення робіт з 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів на 2016-2017 оціночний рік у області

199
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

06508/08-21 Лист377/9/08-03-02-2
Про орендуємо нерухоме майно між Токмацькою 
ОДПІ та Чернігівським райвійськкоматом

200
11.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06481/08-41 Лист9599/01/6-2016
Про надання інформації щодо надання лікарями 
медичних закладів області медичної допомоги

201
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06578/08-37 Лист2070/03/3-16
Про нагородження Мельнікова Ю.В.

202
26.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06488/08-43 Ухвала908/518/16
Про прийняття справи до провадження

203
22.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06536/08-22 ЛистН-21/681
Про збереження вантажів під час перевезення 
залізничним транспортом

204
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

06607/08-37 Лист18/01-768
Про нагородження Долгополова В.Р.

205
26.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06419/08-44 Лист1388
Про проведення призову військовозобов'язаних 
оперативного резерву

206
20.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06423/08-44 Лист1400
Про виділення автобусів

207
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06424/08-44 Лист1398
Про виділення матеріальних засобів

208
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06425/08-44 Лист1399
Про виділення матеріальних засобів

209
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06462/08-44 Лист352/пр
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом

210
22.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06466/08-44 Лист350-пр
Про сприяння в проведенні наради 07.09.2016

211
22.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06530/08-44 Лист1448
Про виділення автобусів 02.09.2016

212
29.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06593/08-44 Лист1462
Про виділення автобусів 11.09.2016

213
31.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06382/08-43 Лист808/1509/16/163
Про зупинення провадження в адміністративній 
справі

214
12.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06510/08-43 Лист808/2506/16/168
Про відкриття провадження по адміністративній 
справі

215
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства
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06558/08-32 Лист01-08/902
Про бюджетне фінансування лісогосподарських 
підприємств

216
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура

06408/08-41 Лист53-9393-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо проходження 
державної атестації дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку "Ювілейний"

217
19.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06448/08-41 Лист4988вих-16
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо проблемних питань, 
які виникають у військовослужбовців під час 
проходження ними військової служби та звільнення 
з військової служби у зв'язку з демобілізацією

218
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06409/08-41 Лист08-285вих-16
Про надання інформації щодо проходження 
державної атестації дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку "Морський"

219
17.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

06498/08-37 Лист02-25-04681
Про нагородження Грамотою облдержадміністрації 
колективу РВ ФДМУ по Запорізькій обл.

220
22.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06580/08-21 Лист07-05-04842
Про надання кандидатури до складу комісії з 
обстеження об'єкта

221
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06385/08-41 Лист59/6/3-1189нт
Про зняття тимчасової охорони з об'єктів 
регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ 
"Укрзалізниця"

222
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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06393/08-49 Лист59/6/1-1178дск
Про організацію системи охорони ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект" (для прийняття 
управлінських рішень)

223
18.08.2016від

№
від 22.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06437/08-41 Лист59/31/1065нт
Про надання інформації щодо осіб, які 
утримуються/утримувались у комунальних 
установах

224
23.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06460/08-49 Лист59/5-1062дск
Про проведення перевірки Запорізької державної 
інженерної академії щодо реформування системи 
навчання в Академії

225
22.08.2016від

№
від 25.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06491/08-41 Лист59/19/1-132нт
Про відключення від питного водопостачання 4 
селищ на території Семенівської сільради 
Мелітопольського р-ну

226
25.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06507/08-41 Лист59/31/1060
Про надання копій документів щодо 
фінансово-господарських взаємовідносин між УКБ 
облдержадміністрації та ТОВ "Борис груп"

227
22.08.2016від

№
від 26.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06529/08-41 Лист59/19/1-131нт
Про стан гирла гідрологічного заказника 
загальнодержавного значення "Молочний лиман" 
та наявних загроз масової загибелі рибних ресурсів

228
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06592/08-41 Лист59/28/536нт
Про надання копій документів щодо проведення 
тендерної процедури, оголошеної 25.09.2015 № 
205944

229
22.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06611/08-41 Лист59/5/1-1264нт
Про деструктивні прояви у сфері освіти

230
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

31



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06612/08-41 Лист59/5/1-1263нт
Про посилення заходів безпеки під час проведення 
урочистостей, присвячених "Дню знань"

231
30.08.2016від

№
від 31.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

06523/08-41 Лист19-р
Про звернення ГО користувачів жилих приміщень 
гуртожитку "Будівельник" щодо створення 
управляючої компанії

232
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06524/08-41 Лист19-125562-16-ви
Про звернення  ТОВ "Базовий Азовський 
рибопереробний комплекс" щодо поновлення 
електроживлення

233
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06525/08-41 Лист19-125777-16-ви
Про звернення  ТОВ "Базовий Азовський 
рибопереробний комплекс" щодо  
електроживлення підприємства

234
25.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

06512/08-46 Лист4137/01/05.1-16
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом осіб, які приймали участь в АТО

235
23.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

06528/08-41 Лист20-07/1386
Про розміщення інформації на веб-сайтах

236
25.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06574/08-41 Лист30-06/1476
Про надання інформації щодо діяльності 
уповноважених підрозділів з питань запобігання та 
виявлення корупції

237
29.08.2016від

№
від 30.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06516/08-36 Лист120/11/22-16
Про порядок утворення конкурсних комісій

238
17.08.2016від

№
від 29.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України
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06421/08-41 Лист0414-111/28866
Про надання копій документів з проведення 
реконструкції каналізаційного колектора в м. 
Мелітополь

239
22.08.2016від

№
від 23.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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