
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.09.16 по 09.09.16

Ф21-КА

№
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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ роботи із зверненнями громадян

06615/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Купчинської Л.М.

1
01.09.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06642/08-25 Листб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про впровадження електронної системи державних 
закупівель

2
31.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

06665/08-37 Листб/н
Про нагородження Лагутенка О.В.

3
02.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06726/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мороко В.В.

4
06.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06779/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Сватьєва А.В. (інші)

5
07.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06788/08-37 Наказб/н
ГУГНІН  Е.А.
Про нагородження Бірюкової Ю.В. (інші)

6
08.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06794/08-37 Листб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Герасименка Д.Д. (інші)

7
08.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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06833/08-14 Лист04-35/05-840(20
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ АТО 
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 19.10.2016
Про проведення парламентських слухань 
19.10.2016

8
06.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06837/08-14 Лист04-23/17-1255
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
КРУГЛИЙ СТІЛ 16.09.2016
Про участь у засіданні круглого столу

9
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

06845/08-14 Лист04-14/12-4803
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВН. 
БУДІВНИЦТВА, РЕГІОН. ПОЛІТИКИ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про надання інформації щодо можливості 
здійснення місцевими держадміністраціями та 
органами місцевого самоврядування повноважень з 
надання відомостей з Державного земельного 
кадастру, а також наявних проблем

10
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

06616/08-10 Депутатське звернення04-06/7-165
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ВО "БАТЬКІВЩИНА"
Про звернення Смердова А.Г. щодо надання 
допомоги в організації оздоровлення членів та його 
родини

11
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06618/08-10 Депутатське звернення015
РОМАНОВСЬКИЙ О.В.
Про розгляд звернення колективу Веселівського 
ЦПМСД ВРР щодо погашення заборгованості із 
заробітної плати та збереження цілосності закладу

12
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06692/08-14 Лист232/426
НДУ КУЧЕР М.
КРУГЛИЙ СТІЛ 16.09.2016
Про участь у роботі круглого столу

13
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
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Джерело  інформації 
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06773/08-14 Лист17/09-16
МІЖФРАКЦІЙНЕОБ'ЄДНАННЯ "РІВНІ 
МОЖЛИВОСТІ"
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 15.09.2016
Про участь у форумі

14
07.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06790/08-10 Депутатське звернення04-09/05-178(20
ДЕПУТАТСЬКА ГРУПА "ПАРТІЯ 
"ВІДРОДЖЕННЯ"
Про потребу в бюджетних асигнуваннях на 2017 рік

15
02.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

06657/08-35 Лист2-1777/16-160
Про стан дотримання про вихованців й підопічних, 
які перебувають в установах соціального захисту та 
закладах охорони здоров'я Запорізької області

16
30.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

06669/08-29 Лист806
ХАРКІВСЬКИЙ ОФІС ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ЮНІСЕФ В УКРАЇНІ
Про створення команд з раннього втручання

17
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06706/08-22 Лист812
ТОВ "ГЛУХІВСЬКИЙ КАР'ЄР КВАРЦИТІВ"
Про незаконне використання лінії по  виробництву 
алюмінієвої катанки на ПАТ "ЗАлК"

18
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06719/08-22 Лист17/08-18
ПП "ДЕ ЛЮКС СИСТЕМИ"
Про співробітництво

19
17.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06732/08-44 Лист234/3/5/16
ПІВДЕННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Про надання інформації щодо надання благодійної 
(шефської) допомоги військовій частині А1978 
(В0105)

20
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06737/08-13 Лист2016/09/05-03
ПРЕДСТАВНИЦТВО СВІТОВОГО БАНКУ В 
УКРАЇНІ
Про сприяння в проведенні зустрічі 26.09.2016

21
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06754/08-36 Лист03/1-5-14/1-492
Про участь у семінарах

22
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06764/08-27 Лист01
НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ УКРАЇНИ
Про сприяння приїзду до м. Києва колективів 
народної творчості області

23
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06831/08-32 Лист100/16
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
"ДЕРЖВОДЕКОЛОГІЯ"
Про створення спеціальної науково-виробничої 
програми "Молочний лиман"

24
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06861/08-22 Лист16/15/0227-4699
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ.
Про не допустимість продовження ліцензії на 
експлуатацію ядерних установок  енергоблоків № 
1, № 2

25
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06869/08-24 Лист16-439
ДП  "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ 
ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР на 2016 
рік

26
06.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські організації

06677/08-29 Лист131
ГО "БІГОВА УКРАЇНА"
Про проведення 10.09.2016 
INTERSPTUKEAINERUN 2016"

27
30.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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06679/08-27 Лист081625-7
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про співпрацю у рамках конкурсу "Віки люблять 
пам'ятати"

28
25.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06681/08-29 Лист09/02-01
ВМГО "СЕРЦЕ К СЕРЦЮ"
Про проведення ІІ Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Веселка миру" 
17-20.11.2016

29
02.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06705/08-26 Лист01-16/34
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про  викладання предметів духовно-морального 
спрямування

30
26.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Посольства, консульства

06814/08-13 Лист186
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
АЛБАНІЯ У М.ХАРКІВ
РОБОЧИЙ ВІЗИТ В УКРАЇНУ 24.09.2016
Про участь у зустрічі

31
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Релігійні організації

06666/08-31 Листб/н
ДОНЕЦЬКА УКРАЇНСЬКА 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
Про забезпечення громадського порядку та надання 
захисту парафіянам церкви "Слово життя"

32
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

06718/08-43 Ухвала908/1437/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до провадження

33
25.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06623/08-03 Постанова554
Про затвердження Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2016-2020 
роки

34
23.09.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06624/08-09 Доручення29218/5/1-16
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про звернення Всеукраїнського збору 
представників громадських об'єднань ветеранів та 
учасників АТО до керівництва держави, ЦОВВ та 
інститутів громадського суспільства

35
30.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06645/08-09 Доручення31219/1/1-16
(С.Кубів) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02.09.2016
Про участь у селекторній нараді 

36
01.09.2016від

№
від 01.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06660/08-09 Доручення31214/1/1-16
(В.Гламаздін) Про Резолюцію Форуму молодих 
учених України від 23-24.06.201

37
31.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06684/08-09 Доручення14173/0/2-16
(О.Саєнко) Про надання графіку проведення колегії 
облдержадміністрації за участю Членів Уряду 
України у вересні 2016 року

38
02.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06688/08-49 Доручення1012/1/1-16-ДС
(Г.Зубко) Про завершення будівництва 
фортифікаційних споруд

39
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06757/08-03 Постанова565
Про внесення змін до Примірного положення про 
центр надання адміністративних послуг

40
31.08.2016від

№
від 07.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06758/08-04 Витяг з протоколуВП 35
(В.Гройсман) 1. Про стан виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування

41
31.08.2016від

№
від 07.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

06759/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31905/0/1-16
(В.Гройсман) Про розгляд проблемних питань в 
енергетичній галузі та заходів з підготовки 
паливно-енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду 2016/17 року (у форматі 
Антикризового енергетичного штабу)

42
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06760/08-09 Доручення32051/0/1-16
(О.Саєнко) Про надання інформації щодо найбільш 
актуальних та важливих для регіону 
інфраструктурних об'єктів економіки і соціальної 
сфери, що планується ввести в експлуатацію у 2016 
році

43
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06761/08-09 Доручення31950/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Енергодарського 
міськвиконкому щодо врегулювання питання 
виділення земельних ділянок учасникам бойових 
дій в зоні проведення АТО

44
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06762/08-09 Доручення31531/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Адміністрації 
Президента України щодо  колективного звернення 
директорів оздоровчих закладів області стосовно 
критичного екологічного стану басейну річки 
Молочна та Молочного лиману

45
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06793/08-09 Доручення32154/1/1-16
(В.Гройсман) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 12.09.2016
Про участь у селекторній нараді

46
08.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06800/08-03 Постанова571
Деякі питання оплати праці працівників центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ та організацій

47
31.08.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06801/08-03 Розпорядження626-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції інтегрованого управління кордонами

48
31.08.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

06802/08-03 Розпорядження627-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2016 році Всеукраїнського тижня права

49
01.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06803/08-04 Протокол селекторної 
наради

32190/0/1-16
(С.Кубів) Про вжиття заходів до стабілізації 
епізоотичної ситуації з африканською чумою 
свиней

50
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06804/08-09 Доручення32158/0/1-16
(В.Гройсман) Про вжиття вичерпних заходів для 
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати

51
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06805/08-09 Доручення26609/3/1-16
(В.Кістіон) Про створення міжвідомчої комісії для 
проведення перевірки на території села Кирилівка 
Якимівського р-ну області

52
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06806/08-09 Доручення31980/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа ГО 
"Антикорупційний рух "Запоріжжя" щодо 
порушення вимог природоохоронного 
законодавства на території селища Кирилівка 
Якимівського р-ну

53
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06807/08-09 Доручення15282/3/1-16
(В.Федорчук) Про будівництво фортифікаційних 
споруд

54
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06808/08-09 Доручення14296/0/2-16
(О.Саєнко) Про надання графіка проведення колегії 
облдержадміністрації

55
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06834/08-03 Розпорядження638-р
Про внесення змін до плану заходів з підготовки 
об'єктів паливно-енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду 2016/17 року та його 
проходження

56
31.08.2016від

№
від 09.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

06835/08-09 Доручення31956/1/1-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення ЖБК 
"Комунаровець-15" щодо ремонту асфальтного 
покриття біля будинку по вул. Чумаченко, 34

57
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06836/08-09 Доручення9368/10/1-16
(Г.Зубко) Про виконання плану заходів з реалізації 
домовленостей, досягнутих за результатами 
проведення десятого засідання Міжурядової 
українсько-турецької Комісії 
торговельно-економічного співробітництва

58
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06838/08-49 Доручення1132/1/1-16-ДС
(В. Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (22-28.08.2016) 

59
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06858/08-09 Доручення32555/0/1-16
(В.Гройсман) ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАПРЯМІВ 
МІЖНАРОДНОЇ ПІДТРИМКИ 15.09.2016
Про учать у заході у м.Вінниця

60
09.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06694/08-23 Лист37-14-2-11/1401
Про надання інформації щодо обсягів компенсації 
грошової вартості власникам знищених тварин в 
епізоотичних осередках по ЧАЕС

61
05.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06789/08-23 Лист37-32-2-11/1421
Про розміщення презентаційних матеріалів 
семінарів

62
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06741/08-22 Лист3611-06/28497-0
Про приєднання до Європейської мережі 
підприємств

63
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06852/08-33 Лист4232-06/28696-0
Про агропромислові виставки в Республіці 
Узбекистан 28-30.09.2016

64
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

9



№
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

Міністерство інформаційної політики

06756/08-27 Лист05-09/02
Про виготовлення та розміщення соціальної 
реклами до відзначення Міжнародного дня людей 
похилого віку

65
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06690/08-22 Лист4919/18/14-16
Про доступність транспорту та об'єктів 
транспортної інфраструктури для осіб з 
інвалідністю по зору

66
23.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

06783/08-31 Лист1102/18/15-16
КРУГЛИЙ СТІЛ 11.10.2016
Про участь у роботі круглого столу

67
30.08.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06695/08-29 Лист7558/4.2
Про дотримання безпеки при організації та 
проведенні навчально-тренувального процесу у 
закладах фізичної культури і спорту

68
02.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06723/08-29 Лист7550/4.2
Про привітання спортсменів, учасників ХХХІ 
Олімпійських ігор

69
02.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06840/08-29 Лист7677/7.1
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 29.09.2016
Про участь у засіданні колегії 

70
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06651/08-19 Лист7/19-10863
Про надання оновленого складу регіональної 
комісії з оцінки та проведення попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм  і 
проектів регіонального розвитку

71
31.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

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

06661/08-19 Лист7/19-10876
Про оновлення інформації щодо проектів які брали 
участь у конкурсному відборі за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

72
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06670/08-24 Лист7/10-10870
Про надання інформації щодо моніторингу зміни 
тарифів на житлово-комунальні послуги у 
населених пунктах України

73
31.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06689/08-24 Лист7/11-10900
Про надання інформації щодо впровадження 
сучасних методів та технологій у сфері поводження 
з побутовими відходами та моніторингу полігонів 
побутових відходів

74
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06696/08-24 Лист7/9-10541
Про дотримання вимог чинного законодавства  у 
частині видачі дозволів на відключення від мереж 
централізованого опалення

75
23.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06710/08-24 Лист7/10-10956
Про надання роз'яснень щодо найбільш актуальних 
питань

76
02.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06746/08-24 Лист7/9-11038
Про посадових осіб Міністерства, які проводять 
ознайомлення за станом підготовки 
житлово-комунального господарства та об'єктів 
соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 
2016/17 року

77
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06747/08-24 Лист17/10-10914
Про проведення інформаційної компанії щодо 
підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги

78
01.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06827/08-19 Лист7/31-11104
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-НАРАДА 
22-23.09.2016
Про участь у семінарі-нараді

79
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11



№
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

Міністерство соціальної політики

06653/08-29 Лист12755/0/14-16/57
Про підготовку щорічної Державної доповіді щодо 
становища дітей в Україні

80
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06656/08-29 Лист12746/0/14-16/57
СЕМІНАР-НАВЧАННЯ 19-23.09.2016
Про участь у семінарі-навчанні

81
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06740/08-29 Лист12896/0/14-16/59
Про надання інформації щодо кількості 
виготовлення і друку посвідчень за рахунок 
видатків із місцевих бюджетів

82
02.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06782/08-29 Лист12998/0/14-16/11
Про чисельність дітей шкільного віку

83
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06839/08-29 Лист13173/0/14-16/11
Про оздоровлення та відпочинок дітей за кордоном

84
09.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

06860/08-20 Лист31-19020-03-21/
НАРАДА 13.09.2016
Про участь у нараді

85
01.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06707/08-24 Лист02-6002/33
Про поліпшення водопостачання м. Бердянськ

86
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільський міськвиконком

06821/08-24 Лист01-28/386
Про визначення державних інтересів для їх 
урахування під час розроблення генерального 
плану м. Гуляйполе

87
05.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

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

06703/08-24 Лист03/02-19/04432
Про погашення сільгоспкомунгоспами  
дебіторської заборгованості за надані послуги 
водопостачання та водовідведення 

88
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06816/08-28 Лист01/02-28/04477
Про медичний супровід загальноміського свята

89
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Пологівський міськвиконком

06628/08-20 Лист2638/02-01-17
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання асенізаційних автомобілів

90
30.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06629/08-20 Лист2639/02-01-17
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання навантажувача

91
30.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06630/08-20 Лист2640/02-01-17
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання сміттєвозів

92
30.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06631/08-20 Лист2641/02-01-17
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію дренажного колектору паркової 
зони

93
30.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06632/08-20 Лист2642/02-01-17
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт каналізаційної системи

94
30.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський 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

06854/08-37 Лист2391/21-10
Про нагородження Сичова В.В.

95
01.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

06650/08-32 Лист266
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ ПРІТ В.І.
Про ініціювання проведення Круглого столу з 
екологічної безпеки

96
01.09.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06685/08-10 Депутатське звернення327/09-09
ДЕПУТАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ТРОШИНА О.Д.
Про тарифи на комунальні послуги для населення

97
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

06856/08-32 Рішення39
Про знищення лісових насаджень

98
27.08.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06626/08-10 Депутатське звернення95
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виконання ремонту їдальні харчоблоку КУ 
"Бердянський геріатричний пансіонат" ЗОР

99
01.09.2016від

№
від 01.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06739/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про нераціональне використання бюджетних 
коштів в КЗ "Матвіївська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" ЗОР
**До доповідної Озерової Т Я від 12.09.2016-  
Погоджено продовжити  до  05.10.2016-Бриль К І 
**

100
06.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Освіта і наука 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

06855/08-10 Депутатське звернення10/3834
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання в оренду земельних ділянок ПрАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

101
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

06667/08-17 Лист3873/01-21
ДОР ХРОЛ В.І.
Про сприяння в розподілі коштів субвенції 
Василівською райдержадміністрацією

102
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06697/08-17 Лист3700/01-11
Про розгляд листа Мелітопольської райради щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт будинку культури Фруктівської  
сільради

103
26.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06698/08-17 Лист3847/01-11
Про розгляд листа Федерації баскетболу України 
щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
розвиток та популяризацію баскетболу

104
26.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06748/08-17 Лист3962/01-11
ДЕПУТАТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про ситуацію з виконанням робіт по капітальному 
ремонту дорожнього полотна трамвайних переїздів 
в Заводському р-ні м. Запоріжжя

105
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06749/08-17 Лист3893/01-21
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про сприяння в проведенні операції з відновлення 
зору Шепотиленку О.А.

106
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06767/08-17 Лист3922/01-11
Про розгляд листа Дніпрорудненської міськради 
щодо виділення коштів на ремонт магістрального 
водоводу

107
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ 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

06768/08-17 Лист3817/01-27
Про розгляд листа Громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного 
кордону "Український козацький звичай - народна 
самооборона Запорізької області" щодо виділення 
житла сім'ї Середи О.С.

108
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06791/08-17 Лист3726/01-11
Про звернення Степанівської Першої сільради 
Приазовського р-ну щодо ремонту водоводу

109
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06792/08-17 Лист3943/01-11
Про розгляд листа КЗ "Запорізька спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат спортивного 
профілю" ЗОР щодо виділення коштів з обласного 
бюджету на проектно-кошторисну документації для 
будівництва гуртожитку

110
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06712/08-17 Лист2
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЗАКОННОСТІ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, 
РЕГЛАМЕНТУ,...
Про надання інформації щодо ініціатора внесення 
доповнень до Програми розвитку автомобільного 
транспорту Запорізької області

111
02.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06846/08-17 Лист182
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 06.09.2016

112
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

06832/08-37 Лист005-14/13644
Про нагородження Лисенка О.О.

113
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

06870/08-22 Лист007-41/13741
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
жовтень 2016 року

114
09.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

06672/08-22 Лист011-0819
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ВИРОБНИЦТВА 
АЛЮМІНІЄВОЇ КАТАНКИ
Про участь в урочистостях

115
02.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

06770/08-23 Лист14/1676
ПАТ "МОТОР-БАНК"
Про сприяння у пошуку покупців, орендарів 
Веселівського елеватора

116
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Військові частини

06842/08-44 Лист1931
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 12.09.2016
Про участь у заходах

117
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06638/08-38 Лист104
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
ПЛЕНУМ-СЕМІНАР 07.09.2016
Про участь у пленумі-семінарі

118
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06766/08-22 Лист31-16/20725
Про проведення громадських слухань 16.09.2016
(перенесено на 19.09.2016)

119
02.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06622/08-32 Лист106
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання в оренду земельної ділянки

120
31.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

06664/08-22 Листб/н
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

121
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06678/08-18 Лист348
ТОВ ВТФ "АЛЕКС"
Про порушення законодавства та Конституції 
України органами місцевого самоврядування м. 
Бердянськ

122
30.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06691/08-22 Лист06/253
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

123
02.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06704/08-22 Лист32
ТОВ "ЕТПЛОН-1"
Про проведення перевірки групи BUS TOUR

124
30.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06721/08-28 Лист05/1683
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про залишення майнових комплексів санаторіїв у 
власності профспілок України

125
22.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06751/08-32 Лист22
ПП "ТЕРМІНАЛ"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

126
07.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06771/08-22 Лист05/09-1
ТОВ "СЯЙВОМЕТ"
Про надання роз'яснень щодо статусу підприємства

127
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06777/08-32 Листб/н
ТОВ "АЇСТ"
Про відновлення меж земельної ділянки

128
07.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06853/08-24 Лист305
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про зняття арешту з рахунків та реструктуризацію 
боргу

129
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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06857/08-22 Лист06/09-16юр
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПОРІЖОІЛГРУП"
Про припис щодо припинення (заборони) реалізації 
дизельного пального

130
06.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06863/08-22 Лист09/09-16
ОВ "МЕГА СТАЛЬ ТЕХ ПРОМ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

131
09.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06643/08-34 Лист04-05/0315
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ ТА НС
Про проведення чергового засідання регіональної 
комісії ТЕБ та НС

132
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06673/08-32 Лист14
КДОЗ "МАЯК"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі

133
30.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06702/08-24 Лист1852
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ НДПІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про надання інформації щодо водних об'єктів 
Великобілозерського р-ну

134
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06720/08-22 Лист230/01-11
ЗАПОР. РЕГІОН. УПР. "ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 
СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
круглий стіл 07.09.2016
Про участь у роботі круглого столу

135
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06724/08-22 Лист245
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про узгодження використання автобусів

136
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06731/08-44 Лист2434
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про можливість відчуження земель на яких 
розташовані інженерні споруди

137
31.08.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06733/08-22 Лист05/09-16
ПП "БВК КОМПАНІЯ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

138
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06772/08-32 Лист31/8-2458
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельно ділянки в натурі (на 
місцевості)

139
02.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06784/08-22 ЛистІ-685
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
Про транспортне обслуговування Кушугумського 
кладовища

140
01.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06817/08-32 Лист6430/10/08-23-0
ЕНЕРГОДАРСЬКА ОДПІ ГО ДФС У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

141
31.08.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06818/08-32 Лист6429/10/08-23-0
ЕНЕРГОДАРСЬКА ОДПІ ГО ДФС У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

142
31.08.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06859/08-34 Лист04-05
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ ТА НС
Про проведення позачергового засідання комісії 
15.09.2016

143
09.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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Національний заповідник "Хортиця"

06674/08-20 Лист521
Про фінансування природоохоронних заходів

144
31.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06633/08-38 Лист49
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про порушення вимог природоохоронного 
законодавства на території селища Кирилівка 
Якимівського р-ну

145
31.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06730/08-37 Лист489/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Наливайко М.Ф. (інші)

146
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06734/08-32 Лист20
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АГРАРНА 
ПАЛАТА"
Про встановлення власника земельної ділянки

147
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06736/08-29 Лист67
ГО "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ 
СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ФЛОРБОЛ"
Про сприяння в проведенні  двотижневого літнього 
оздоровчого табору для дітей

148
01.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06752/08-37 Лист08/1-18
ЗМГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Рожнова О.О.

149
18.08.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06776/08-38 Лист4
ГО "ВОДНИЙ ПАТРУЛЬ"
Про залучення до рейдів та заходів спрямованих на 
забезпечення правопорядку

150
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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06785/08-38 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про сприяння в проведенні семінару 27-29.09.2016

151
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06825/08-36 Лист1609/7
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про не погодження призначення Дегтяренка С.С.

152
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06843/08-27 Лист215
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
ПАМ'ЯТНИЙ МІТИНГ 29.09.2016
Про участь у мітингу

153
18.08.2016від

№
від 09.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

06717/08-43 Лист317/3103/15-ц/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

154
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

06654/08-36 Лист01-20/1686
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Про припинення стажування Кушніра С.М.

155
30.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06744/08-20 Лист01-20/1703
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на підтримку жіночої команди з 
волейболу

156
31.08.2016від

№
від 06.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06763/08-26 Лист01-11/884
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА  АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
По надання дозволу на проведення зустрічі з 
випускниками закладу в концертному залі ім. 
Глінки м. Запоріжжя

157
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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06774/08-32 Лист01/5-1476
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

158
22.07.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06822/08-32 Лист01-26/1252
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про відновлення меж земельної ділянки в натурі

159
05.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06847/08-37 Лист430
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ОРІЄНТИР" ЗОР
Про нагородження Дрюченко О.В.

160
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06848/08-37 Лист431
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ОРІЄНТИР" ЗОР
Про нагородження Дудкіної Н.І.

161
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06849/08-37 Лист432
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ОРІЄНТИР" ЗОР
Про нагородження Пасталаки Н.Б

162
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06850/08-37 Лист436
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ОРІЄНТИР" ЗОР
Про нагородження Опашко Н.О.

163
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

23



№
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

06625/08-15 Лист03-01/2649
(В.Ковальчук) Про розгляд колективного звернення 
директорів оздоровчих закладів області щодо 
критичного екологічного стану басейну річки 
Молочна та Молочного лиману

164
31.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06686/08-15 Лист03/1-01/450
(О.Дніпров) Про звернення головних редакторів і 
журналістів газет "Наше місто Токмак" та "Таврія" 
щодо проблемних питань реформування 
комунальної преси

165
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06826/08-15 Лист03-01/2754
(В.Ковальчук) Про ком'ютерну програму "Система 
електронного документообігу Адміністрації 
Президента України"

166
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06668/08-20 Лист01-29/857
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

167
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06716/08-20 Лист01-17/867
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
проведення розрахунків на виконання судових 
рішень

168
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06862/08-22 Лист01-28/1162
Про неякісне обслуговування маршруту 
"Лук'янівське - Василівка(АС)

169
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06868/08-22 Лист01-28/1166
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

170
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

24



№
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

06663/08-20 Лист05-24/0699
Про надання додаткових коштів

171
25.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06714/08-37 Лист1796/01-01-31
Про нагородження Сігакова О.О. (інші)

172
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06735/08-20 Лист01-16/2216
Про співфінансування об'єкту в 2016 році

173
02.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06750/08-20 Лист01-11/2208
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
завершення будівництва об'єктів з газопостачання

174
01.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06819/08-20 Лист01-01-13/0617
Про внесення змін до Переліку об'єктів

175
08.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06709/08-20 Лист0398/01-04
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

176
26.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06715/08-37 Лист03-02/61-к
Про нагородження Горшкова О.О.

177
30.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

25



№
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

06811/08-37 Лист03-02/62-к
Про нагородження Харві Л.Д.

178
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06729/08-34 Лист01-01-16/0843
Про перенесення командно-штабного навчання

179
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

06634/08-36 Лист01-06/832
Про погодження переведення Рося В.М.

180
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06635/08-36 Лист01-06/836
Про погодження звільнення Кирпика К.І.

181
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06636/08-36 Лист01-06/835
Про погодження звільнення Чернявського Г.В.

182
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06637/08-36 Лист01-06/834
Про погодження переведення Тодорової О.В.

183
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06646/08-26 Лист0664/01-26
Про використання залишку коштів на придбання 
другого шкільного автобусу

184
09.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06775/08-44 Лист01-27/0435
Про винесення питань на засідання ради оборони

185
16.08.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06780/08-32 Лист01-26/0471
Про статус земельних ділянок на яких розташовані 
фортифікаційні споруди

186
25.08.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06781/08-36 Лист2166/01-11
Про погодження звільнення Сачли Т.Г.

187
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

06799/08-20 Лист0429/01-04
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного  середовища

188
29.08.2016від

№
від 08.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06828/08-41 Листб/н
Про відкриті кримінальні провадження щодо 
Новобранова В.Б.

189
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06829/08-41 Листб/н
Про зареєстровані кримінальні провадження щодо 
Хассай В.В.

190
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06830/08-26 Листб/н
Про звільнення директорів Новозлатопільської та 
Зорянської шкіл Розівського р-ну

191
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06862/08-20 Лист61-35/0880
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію приміщення Центру надання 
адміністративних послуг

192
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06769/08-20 Лист01-11/0534
Про співфінансування проектів

193
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06812/08-20 Лист01-11/0538
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання та санітарного транспорту

194
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

06813/08-20 Лист01-11/0539
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

195
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06778/08-19 Лист01-07/26/0564
Про включення проектів до Стратегії регіонального 
розвитку області

196
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

06851/08-10 Лист01-04/248
Про хід виконання рішення Михайлівської райради 
від 12.11.2015 № 25 "Про розгляд звернення 
громадян смт Михайлівка щодо позбавлення права 
користування земельними ділянками"

197
09.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

06675/08-24 Лист173
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

198
23.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06713/08-39 Лист807
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про призначення перших виборів

199
05.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06797/08-22 Лист203
ТРУДОВА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування підвідного газопроводу до сіл 
Трудової сільради

200
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06798/08-22 Лист101
ЗЕЛЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування підвідного газопроводу до сіл 
Зеленівської сільради

201
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06824/08-24 Лист366
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ 
Про передачу на баланс сільради водонапірної 
башти

202
02.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06864/08-39 Лист350
ГІРСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про призначення перших виборів

203
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

06682/08-20 Лист02.1-26/03.2/130
Про виділення коштів з обласного бюджету щодо 
моніторингу навколишнього природного 
середовища на регіональному рівні

204
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06738/08-20 Лист02.1-26/03.2/131
Про виділення коштів з обласного бюджету щодо 
запровадження державної системи  моніторингу 
навколишнього природного середовища на 
регіональному рівні

205
06.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06823/08-32 Лист02.1-26/03.2/132
Пропозиції на сесію облради

206
08.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

06658/08-20 Лист01-07/0323
Про фінансування програми

207
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

29



№
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

06659/08-34 Лист05-05/0324
Про затвердження переліку документів

208
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06725/08-20 Лист01-07/0326
Про виділення коштів на придбання 
водолазно-шкіперського майна

209
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

06867/08-36 Лист320/03-17
Про проведення навчання 19-30.09.2016

210
05.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06639/08-43 Лист314/1335/15
Судова повістка про виклик до суду на 15.09.2016

211
26.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06640/08-43 Лист22-ц/778/3172/1
Судова повістка про виклик до суду на 04.10.2016

212
26.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06641/08-43 Лист314/1335/15
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

213
25.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06786/08-43 Лист317/3103/15
Судова повістка про виклик до суду на 20.09.2016

214
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06787/08-43 Лист22ц/778/4206/16
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

215
02.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

30



№
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

06728/08-20 Лист07.3-08/174-615
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

216
02.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06866/08-20 Лист07.3-08/179-623
Про направлення копії Протоколів щодо 
порушення бюджетного законодавства

217
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

06753/08-22 Лист02.3-12/2459
Про припинення (заборону) реалізації бензину

218
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

06820/08-20 Лист410/9/08-01-12-0
Про не можливість реєстрації податкових 
накладних

219
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06700/08-41 Лист9874/01/6-2016
Про надання списку посадових осіб Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації та копій 
документів перевірок ДНЗ "Запорізький 
професійний ліцей автотранспорту"

220
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06743/08-41 Лист10006/02/6-2016
Про направлення викладача для здійснення 
перекладу

221
05.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

06708/08-34 Лист4436-1-19/03-19
Про внесення змін до персонального складу 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

222
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

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

06742/08-32 Лист2965/09
Про надання кандидатури для участі у спільній 
перевірці

223
06.09.2016від

№
від 06.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06815/08-32 Лист14-139/10-13/3/0
Про недопущення державних інспекторів 
Держекоінспекції для проведення перевірки ТОВ 
"Гросспром"

224
31.08.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

06844/08-20 Лист08-08-15-15/481
Про погодження  виключення з Плану ревізій 
бюджетів Запорізької області на 2016 рік ревізії 
бюджету Якимівського р-ну

225
08.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

06676/08-22 Лист01-96
Про виділення коштів на придбання та 
встановлення абонентських  шаф 

226
01.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06701/08-44 Лист359/пр
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом

227
05.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06796/08-44 Лист1502
Про надання автобусів

228
07.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06680/08-43 Лист808/2276/16
Про зупинення провадження у справі

229
29.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

06683/08-36 Лист462
Про надання інформації щодо перебування у 
відпустці Бєлічева С.А.

230
02.09.2016від

№
від 02.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

32



№
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

06652/08-41 Лист05/1-2382-16
Про надання копії звернення Барбашина С.В.

231
31.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06745/08-41 Лист125-9765вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання копії документів щодо договору 
оренди з ТОВ "Оліс-Плюс"

232
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06617/08-41 Лист05/1-827вих-16
Про розпорядження голови 
Кам'янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
22.02.2016 № 49

233
26.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06810/08-41 Лист05/3-2362-16
Про невиконання наказу господарського суду 
Запорізької області від 29.06.2016 № 908/1108/16 
Василівською райдержадміністрацією

234
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06841/08-41 Лист05/1-230-06
Про надання інформації щодо розгляду звернення 
Волконського І.В. стосовно надання у 
користування ТОВ "Камелот-Інвест" та ТОВ 
"Орловське мисливське господарство 2014" 
мисливських угідь та з інших питань

235
07.09.2016від

№
від 09.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06644/08-22 Лист10/1398
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на заготівлю 
паливно-мастильних матеріалів

236
31.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06765/08-22 Лист22/1429
Про розширення фронту робіт по об'єкту 
"Будівництво автотранспортної магістралі через р. 
Дніпро у м. Запоріжжя"

237
06.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

33



№
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

06619/08-41 Лист59/6/3-1264нт
Про передумови до надзвичайних подій на об'єктах 
залізничного транспорту

238
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06620/08-41 Лист59/6/3-1263нт
Про передумови до надзвичайних подій на об'єктах 
залізничного транспорту

239
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06621/08-41 Лист59/6/1-1270нт
Про надання інформації щодо можливого взяття на 
облік та оформлення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

240
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06627/08-49 Лист59/20-5866дск
Про перевірку функціонування посилених КПП 
Запорізької області (для усунення виявлених 
недоліків)

241
31.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06647/08-41 Лист59/6/1-1278нт
Про надання інформації щодо фінансування сфери 
охорони здоров'я

242
01.09.2016від

№
від 01.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06648/08-41 Лист59/6/1-1262нт
Про надання інформації щодо укладених договорів 
по утилізації виробництва, одержання, 
застосування фармацевтичних препаратів, 
клінічних та подібних їм відходів між закладами 
охорони здоров'я та утилізаційними компаніями

243
29.08.2016від

№
від 01.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06649/08-41 Лист59/6/1-1277нт
Про надання копій документів щодо закупівлі 
медичного обладнання та виробів медичного 
призначення

244
01.09.2016від

№
від 01.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06662/08-41 Лист59/31/1078
Про терористичну загрозу на об'єктах транспорту

245
30.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06711/08-41 Лист59/6/1-1288нт
Про надання інформації щодо кількості хворих, які 
лікуються методом перинотального діалізу

246
02.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Правові питання 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

06809/08-49 Лист59/6/1-1342дск
Про незаконні оборудки з земельними ділянками 
(для прийняття управлінських рішень)

247
06.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06687/08-39 Лист21-28-2205
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

248
01.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06755/08-39 Постанова380
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

249
05.09.2016від

№
від 07.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

06671/08-41 Лист10/1/1-26211-16
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації та рішень, протоколу Ради 
оборони Запорізької області

250
31.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

06795/08-44 Лист300/1/С/3937
Про передплату періодичних друкованих видань

251
01.09.2016від

№
від 08.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

06722/08-22 Лист10-11/5838
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 13.09.2016
Про участь у засіданні колегії

252
02.09.2016від

№
від 05.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

06655/08-20 Лист12-08/581-12935
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за І півріччя 2016 року

253
26.08.2016від

№
від 02.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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Джерело  інформації 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06693/08-34 Лист02-12464/261
Про позапланову перевірку дотримання вимог 
законодавства у сфері пожежної безпеки у 
тимчасовій споруді ТОВ "Бердянські ковбаси"

254
26.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство резерву України

06699/08-23 Лист3016/0/4-16
ВИЇЗНА НАРАДА 15.09.206
Про участь у нараді

255
31.08.2016від

№
від 05.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06727/08-27 Лист2764/27/4
Про Всеукраїнський конкурс на краще періодичне 
друковане видання для дітей та юнацтва

256
31.08.2016від

№
від 06.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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