
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.09.16 по 16.09.16

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

06949/08-36 Лист3642-06/29314-0
Про державне замовлення на підготовку фахівців

1
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Верховна Рада України

06877/08-14 Лист08/15-433
Календарний план проведення п'ятої сесії ВРУ

2
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07062/08-01 Постанова1484-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Про стан та проблеми фінансування освіти і науки 
в Україні"

3
06.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07063/08-01 Постанова1496-VIII
Про перейменування села Данине Ніжинського 
району Чернігівської області

4
07.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07064/08-01 Постанова1497-VIII
Про перейменування села Матроська Ізмаїльського 
району Одеської області

5
07.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07065/08-01 Постанова1483-VIII
Про проведення парламентський слухань на тему: 
"75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки 
історії та сучасність"

6
06.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова



№
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

07066/08-01 Постанова1502-VIII
Про Звернення ВРУ до парламентів іноземних 
держав, парламентських асамблей та міжнародних 
організацій щодо проведення незаконних виборів 
до Державної Думи РФ на території тимчасово 
окупованих Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя

7
08.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07067/08-01 Постанова1482-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: " 
Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, 
захист"

8
06.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

06882/08-14 Лист04-34/11-212268
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про проведення верифікації і перевірки 
достовірності інформації, поданої фізичними 
особами для нарахування соцвиплат і пенсій

9
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07004/08-14 Лист04-34/10-215764
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення слухань 10.10.2016

10
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07037/08-14 Лист04-33/03-1373 (
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про парламентські слухання 12.10.2016 з питань 
забезпечення прав дітей

11
12.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

06879/08-10 Депутатське звернення973
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Дерев'янка П.П. щодо надання 
допомоги в отриманні інформації, що стосується 
земельної частки (паю)

12
05.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2



№
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

06880/08-10 Депутатське звернення971
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Дмитрієнка В.Г. щодо вжиття 
заходів із припинення постійного підтоплення 
земельної ділянки

13
05.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06881/08-10 Депутатське звернення968
НДУ КРИВОХАТЬКО  В.В.
Про розгляд звернення Гуляйпільської "Спілки 
ветеранів АТО" щодо перешкоджання у виділенні 
земельних ділянок учасникам АТО

14
02.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07010/08-10 Депутатське звернення978
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про відсторонення Шишки І.В. від займаної посади

15
09.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07050/08-10 Депутатське звернення174-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про збільшення терміну дії контракту Воловика 
Д.І.

16
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07071/08-14 Лист177
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання приміщення для проведення Форуму 
07.10.2016

17
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

06887/08-37 Лист1945
В/Ч 3033
Про нагородження військовослужбовців в/ч 3033

18
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06896/08-44 Лист3314
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПОЛЬОВА ПОШТА 
В0105
Про надання інформації щодо гуманітарної та 
шефської допомоги

19
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

3



№
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

07095/08-44 Лист5740
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ - 
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про надання допомоги

20
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06899/08-33 Лист108/2016
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ООН В ГАЛУЗІ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ (ЮНФПА) В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 14.09.2016

21
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06929/08-35 Лист2016/09/04
ПРОЕКТНИЙ ОФІС ПРООН В УКРАЇНІ
КОНФЕРЕНЦІЯ 20-21.09.2016
Про участь у конференції

22
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06951/08-33 Лист13092016/1
GIZ GmbH Спеціальна ініціатива "Україна"
Про проведення церемонії відкриття програми 
модульних тренінгів 22.09.2016

23
13.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07045/08-33 Лист27/664/52431
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Дербеньової Ю. на зустріч 
29-30.09.2016

24
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07072/08-33 Лист27/664/52431
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Кармазіної Н. на зустріч 
29-30.09.2016

25
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

06888/08-32 Листб/н
ФЕНЕНКО О.А.
Про передачу у власність шляхом викупу земельної 
ділянки

26
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

4



№
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

06910/08-20 Лист206/244/07
ДП "ПРОЗОРО"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

27
31.08.2016від

№
від 12.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06920/08-33 Лист466
КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ЕКСПО"
МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА 
12-10.2016
Про участь у виставці

28
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06930/08-27 Лист01/2173
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про розміщення соціальної реклами щодо 
відзначення 125-річчя від дня народження 
Є.Коновальця

29
26.08.2016від

№
від 13.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06952/08-22 ЛистЕЕДН-2143
ВСП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електроенергії

30
08.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06953/08-33 Листб/н
GIZ GmbH СПЕЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА 
"УКРАЇНА"
Про проведення тренінгів

31
13.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06954/08-27 Листб/н
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТАН" - 
МИСТЕЦТВО РОЗШИРЕНОЇ СВІДОМОСТІ
Про проведення Всеукраїнської акції до Дня Миру

32
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06982/08-33 Лист14/09/16
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

33
14.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5



№
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

06983/08-32 Лист67/09
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про наміри ПАТ "Запоріжсталь" отримати дозвіль 
на викиди забруднюючих речовин

34
14.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06986/08-33 Лист3.04/66.16
ІНСТИТУТ ЄВРО-АТЛАНТИЧНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
Про виконання Річної національної програми 
співробітництва Україна-НАТО на 2016 рік

35
09.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07035/08-28 Лист338
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про пропозиції до Загального плану заходів з 
проведення другого етапу Тижня безпеки 
14-20.11.2016

36
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07047/08-23 Лист337-1
ВСЕУКРАЇНСЬКА АГРАРНА РАДА
Про семінар-нараду 29.09.2016 з питань поширення 
вірусу нодулярного дерматиту ВРХ

37
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07085/08-36 Лист03/1-5-02/2-512
ДРІДУ НАДУ
Про підсумки прийому на навчання у 2016 році

38
09.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07090/08-44 Лист7/1733/бдр
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про виділення будівельних матеріалів

39
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07091/08-33 Лист27/664/52431
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Герасименко В. на зустріч 
29-30.09.2016

40
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

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

06938/08-33 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про запрошення на святкування Дня Німецької 
єдності 05.10.2016

41
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07031/08-45 Лист1031/16
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом серпня 2016 року

42
07.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06871/08-09 Доручення27771/10/1-16
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
виконання завдань, визначених пп.5, 6 протоколу 
наради під головуванням Прем'єр-міністра України 
від 18.07.2016

43
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

06872/08-09 Доручення31993/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Профспілки 
працівників атомної енергетики та промисловості 
України щодо передачі спеціалізованих 
медико-санітарних частин з державної у 
комунальну власність

44
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06873/08-09 Доручення32268/8/1-15
(П.Розенко) Про альтернативну (невійськову) 
службу

45
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06874/08-09 Доручення31179/1/1-16
План організації виконанні Указу  Президента 
України від 26.06.2016 № 357 "Про відзначення в 
Україні 500-річчя Реформації"

46
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06875/08-04 Протокольне рішення32560/0/1-16
(Г.Зубко) Про підготовку та проведення офіційної 
презентації програми "U-LEAD з Європою: 
Програма для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку"

47
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

06884/08-09 Доручення32717/0/1-16
(С.Кубів) Графік проведення засідань колегій 
облдержадміністрацій

48
12.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06976/08-04 Витяг з протоколуВП 36
(В. Гройсман) 1. Про запровадження сервісу 
"Інтерактивна мапа сміттєзвалищ"

49
08.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06978/08-03 Постанова593
Про деякі питання надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань

50
08.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06979/08-09 Доручення26190/3/1-16
(П. Розенко) До листа Комітету ВРУ у справах 
ветеранів...
Про реалізацію права на пільги та соціальні 
гарантії учасників АТО

51
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07011/08-03 Розпорядження653-р
(В. Гройсман) Про затвердження плану заходів на 
2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період 
до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб 
життя - здорова нація"

52
08.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07012/08-03 Постанова605
Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
КМУ від 24.06.2016 № 395

53
31.08.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07013/08-03 Постанова594
Про внесення зміни до пункту 12 Порядку 
державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

54
08.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07014/08-03 Постанова601
Про внесення змін до Методики формування 
спроможних територіальних громад

55
08.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ 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

07015/08-09 Доручення32797/1/1-16
(В. Федорчук) Про будівлю колишнього інституту 
механізації тваринництва НААНУ

56
12.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07016/08-09 Доручення32294/1/1-16
(В. Кириленко) До листа ГО "Культурно-освітня 
фундація Лібері Лібераті"
Про молодіжний літературний конкурс "Кальміюс"

57
13.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07017/08-09 Доручення32282/1/1-16
(П. Розенко) Про заходи з упередження конфліктів 
на етнічному грунті

58
13.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07018/08-09 Доручення32636/1/1-16
(В. Федорчук) Про порядок вирішення 
соціально-трудових спорів

59
12.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07019/08-09 Доручення32339/2/1-16
(В. Кириленко) Про поліпшення 
житлово-побутових умов спортсменів

60
13.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07033/08-49 Доручення1174/1/1-16-ДС
(В. Кістіон) Про безпечну експлуатацію ВП 
"Запорізька АЕС"

61
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07051/08-49 Доручення1153/1/1-16-ДС
(В. Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави

62
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07052/08-09 Доручення33080/1/1-16
(В. Гройсман) Про надання матеріалів до 
парламентських слухань 16.11.2016 з питань 
фінансування освіти і науки

63
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07053/08-09 Доручення33179/1/1-16
(П. Розенко) До листа Комітету ВРУ у справах 
ветеранів...
Про врегулювання проблемних питань ветеранів 
війни

64
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

07054/08-09 Доручення33125/1/1-16
(В. Федорчук) Про конфліктну ситуацію довкола 
отримання учасниками АТО землі на території 
Запорізької області

65
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07055/08-09 Доручення32455/1/1-16
(С. Кубів) Про вжиття заходів для недопущення 
порушень бюджетного законодавства

66
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07056/08-09 Доручення32777/1/1-16
(П. Розенко) Про підготовку і відзначення 
Міжнародного дня людей похилого віку та Дня 
ветерана 01.10.2016

67
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07057/08-09 Доручення31791/1/1-16
(В. Гройсман) Про підготовку міжнародного 
форуму інтеграції та кооперації "InCo Forum"

68
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07058/08-04 Протокол селекторної 
наради

33280/0/1-16
(В. Гройсман) Про призначення населенню 
житлових субсидій та перерахування і 
використання відповідних коштів

69
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07059/08-09 Доручення32700/1/1-16
(В. Федорчук) Про завершення будівництва 
фортифікаційних споруд

70
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07068/08-03 Постанова606
(В. Гройсман) Про деякі питання електронної 
взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів 

71
08.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07069/08-03 Постанова615
(В. Гройсман) Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких актів 
Кабінету Міністрів України

72
08.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання організаційної роботи 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

07099/08-28 Листб/н
(Г. Зубко) Про проведення наради 20.09.2016 у м. 
Кам'янське Дніпропетровської області з питань 
реформування системи охорони здоров'я

73
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

07086/08-22 Лист4-6028/1.8.1-16
Про підготовку об'єктів паливно-енергетичного 
комплексу до осінньо-зимового періоду 2016/17 
року

74
12.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Укроборонпром

06905/08-22 Лист4.04-9068
Про результати роботи Концерну за 2014-16 роки

75
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06883/08-20 Лист2605-06/29051-0
Про надання інформації щодо фактичних 
роздрібних цін на продукти харчування

76
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07008/08-21 Лист3622-05/28932-0
Про моніторинг діяльності центрів надання 
адміністративних послуг

77
08.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

07080/08-27 Лист1417/4/10-16
Про проведення 18.01- 22.01.2017 року 
Міжнародного фестивалю дитячо-молодіжної 
творчості "Литовська фієрія"

78
12.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

06901/08-19 Лист220/8520
Про зняття з контролю листа Міноборони від 
23.07.2015 № 220/8247

79
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
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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

06903/08-26 Лист1/9-474
НАРАДА 22.09.2016
Про участь у нараді (перенесено на 21.09.2016)

80
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06960/08-20 Лист8/19-147-16
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку (ДФРР)

81
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07006/08-24 Лист7/11-11317
Про проведення наради 20.09.2016 з питань 
здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію 
стихійних місць видалення відходів

82
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07041/08-20 Лист7/12-11333
Про надання обгрунтування щодо спрямування 
коштів у рамках Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

83
15.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06885/08-35 Лист13154/0/14-16/00
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 22.09.2016
Про участь у засіданні колегії

84
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06900/08-35 Лист12425/0/14-16/02
Про надання інформації щодо стану виконання 
територіальних програм зайнятості населення

85
25.08.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06961/08-35 Лист13441/0/14-16/01
Про здійснення контролю за дотриманням прав 
людини у стаціонарному відділенні соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)

86
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06969/08-35 Лист13409/0/14-16/01
Про дотримання прав підопічних та вихованців в 
інтернатних установах області

87
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

07096/08-35 Лист13583/0/14-16/в
Про реалізацію компоненту "Психосоціальна 
підтримка та управління конфліктами"

88
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

06937/08-37 Лист01-01-51/3927
Про нагородження Булдакова О.О. та Булдакової 
О.В.

89
08.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06890/08-20 Лист01/02-19/02471
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
співфінансування придбання обладнання 
пересувної лабораторії контролю довкілля

90
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06973/08-24 Лист03/02-23/04507
Про участь у Міжнародній конференції 20.09.2016 
з питань управління житлом

91
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07005/08-37 Лист01/02-28/04549
Про нагородження усиновителів Бондаренка Ю.В. 
та Бондаренко А.В.

92
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07007/08-37 Лист01/02-28/04550
Про нагородження Єршової Т.В.

93
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07089/08-22 Лист01/02-23/04542
Про рішення Запорізької міської ради від 
25.08.2016 № 90

94
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

06981/08-20 Лист01-6123/38
Про виділення коштів у 2017 році з обласного 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища

95
05.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06886/08-10 Депутатське звернення77
ДОР БУРЯК О.М.
Пропозиції до проекту Регіональної програми

96
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06971/08-10 Депутатське звернення13/09/16-1
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про виключення Ковиліної Т.М. зі складу радників 
голови Запорізької облдержадміністрації

97
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06996/08-10 Депутатське звернення2-02/18
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про організацію маршруту громадського 
транспорту із зупинкою в с. Івангород Запорізького 
р-ну

98
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

06943/08-37 Розпорядження278-н
Про нагородження Долгова М.Е. (інші)

99
07.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07034/08-17 Лист3989/01-21
До звернення НДУ ФРОЛОВА М.О.
Про сприяння у здійсненні операції з відновлення 
зору Синенку М.Ф.

100
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07074/08-20 Лист4032/01-26
Про погашення заборгованості КП 
"Соцкомуненергія" ЗОР

101
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

07094/08-37 Лист125-457
Про нагородження Паннік А.М. (інші)

102
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

14



№
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

06965/08-24 Лист53/8906
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність достатніх обсягів природного газу 
на вересень 2016 р.

103
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07093/08-24 Лист53/9098
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про заборгованість за послуги з розподілу 
природного газу

104
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06957/08-22 Лист005-007/13816
Про оплату електроенергії

105
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

07049/08-37 Лист176-к
Про нагородження Карамшук Л.О. та Парфенія 
М.П.

106
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

07044/08-37 Лист1260/УК
Про нагородження Дитюка О.М. (та інші)

107
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06916/08-35 Лист210
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

108
08.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06924/08-32 Лист10/3847
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про продовження терміну дії договорів сервітуту 
на земельні ділянки

109
08.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

06939/08-22 Лист305
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про зняття арешту рахунків та реструктуризації 
боргу

110
08.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06988/08-29 Листб/н
КСК "CENTAUR"
Про запрошення на змагання по кінному спорту 
(24.09-25.09.2016)

111
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06989/08-22 Листб/н
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про тимчасове закриття маршруту на перевезення 
пасажирів

112
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06990/08-22 Листб/н
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про тимчасове закриття маршруту на перевезення 
пасажирів

113
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07001/08-22 Лист563/16
ТОВ "БУД-МАШ-ТОРГ"
Про залежаний вантаж

114
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07078/08-28 Лист540
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів

115
09.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07079/08-32 Лист474
ПАТ "БЕРДЯНСЬКІ ЖАТКИ"
Про надання в оренду земельних ділянок

116
09.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07083/08-37 Лист105-215
ПАТ "ЗАПОРІЖКРАН"
Про нагородження Орешкіна О.О., Зайцева Ю.В.

117
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07084/08-37 Лист1484
ПАТ "ГИДРОСИЛА МЗТГ"
Про нагородження Омельченко Г.М. (інші)

118
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

06892/08-32 Лист551/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про відновлення водного сполучення Молочного 
лиману з Азовським морем

119
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06894/08-31 Лист223
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про посилення патрулювання території біля 
синагоги

120
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06895/08-22 Лист259
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про внесення змін до графіків руху на приміських 
автобусних маршрутах

121
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06897/08-22 Лист11/09
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ "АВТОМОБІЛІСТ"
Про припинення нелегальних перевезень за 
маршрутом "Запоріжжя - Енергодар"

122
02.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06906/08-22 Лист60
ВЕЛИКОТОКМАЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про проведення комісійного обстеження 
залізничних переїздів 22-23.09.2016

123
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06912/08-32 Лист13693/8/07-032
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

124
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06915/08-22 Лист258
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про погодження вартості проїзду на приміських 
автобусних маршрутах

125
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06918/08-32 Лист1741/07-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

126
06.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06923/08-18 Лист684
ЗАПОРІЗЬКИЙ НДЦ З МЕХАНІЗАЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА
Про роботу міських правоохоронних органів

127
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06941/08-22 Лист257
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про внесення додаткових рейсів в договір

128
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07000/08-20 Лист268
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про виділення коштів на придбання 
вантажопасажирського автомобіля

129
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07009/08-29 Лист1352/19
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
Про перенесення атестації ДОЦ ім. Гагаріна

130
31.08.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07073/08-38 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЗВІЛЬНЕНИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ РОДИН
Про вирішення конфліктної ситуації

131
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

06908/08-24 Лист05/2682/2
Про фінансово-економічні розрахунки орієнтовної 
очікуваної собівартості тарифів та прибутку

132
01.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06921/08-24 Лист02/2708
Пропозиції до проекту обласного бюджету на 2017 
рік

133
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

06966/08-20 Лист02/2708
Про включення фінансування заходів при 
підготовці формування проекту обласного бюджету

134
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06984/08-24 Лист12/2727
Про відносини з КП "Водоканал" Запорізької 
міської ради

135
14.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07003/08-21 Лист03/2730
Про продовження строку дії Договору позички 
майна

136
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06919/08-38 Лист106/09
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗАМАЙБУТНЄ"
Про сприяння проведення форуму 07.10.2016

137
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06936/08-32 Листб/н
ПРИАЗОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про оформлення права користування земельною 
ділянкою під б/в "Приморський Посад"

138
13.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06940/08-32 Лист30
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про полювання в угіддях Бердянського району

139
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06998/08-38 Лист115
"ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПОРТАЛ 
"ВМЕСТЄ"
Про протиправні дії посадових осіб

140
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

06999/08-38 Лист14-09/16-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про ситуацію навколо "Центру гуманітарної 
допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО"

141
14.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Суди

06927/08-43 Лист317/906/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 19.09.2016

142
07.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06909/08-28 Лист6319
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для проведення розрахунків 
за отриману апаратуру

143
12.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

06907/08-37 Лист01-11/896
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про нагородження Бріциної Ю.В.

144
07.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06970/08-27 Лист01-28/1679
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Б. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про проведення Форуму 22-23.09.2016

145
09.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07098/08-22 Лист35-18/2743
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про обстеження пасажиропотоків

146
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Вінницька ОДА

06933/08-45 Листб/н
Про надання списку делегації

147
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання організаційної роботи 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

Кіровоградська ОДА

06911/08-33 Лист01-32/464/1
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 29.09.2016
Про участь у форумі

148
06.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06876/08-15 Лист03-01/2757
(В.Ковальчук) Про відзначення 11.09.2016 
Міжнародного дня пам'яті жертв фашизму

149
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

06977/08-15 Лист02-01/2760
(І. Райнін) До звернення НДУ Кривохатька В.В.
Про скасування розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації від 19.01.2016 № 9

150
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06992/08-15 Лист02-01/2776
(І. Райнін) Про припинення інформування щодо 
прямих іноземних інвестицій

151
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07020/08-15 Лист02-01/2780
(І. Райнін) Про відзначення Дня партизанської 
слави 22.09.2016

152
13.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

07060/08-01 Закон України1455-VIII
Про внесення до деяких законів України щодо 
зменшення дефіциту брухту чорних металів на 
внутрішньому ринку

153
12.07.2016від

№
від 16.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07061/08-01 Закон України1364-VIII
Про внесення зміни до статті 28 Закону України " 
Про телебачення і радіомовлення " щодо 
визначення передач європейського виробництва

154
17.05.2016від

№
від 16.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

21



№
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

06987/08-37 Лист01-32/892
Про нагородження Галущак А.Ф.

155
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07048/08-20 Лист01-17/898
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
проведення розрахунків на виконання судових 
рішень

156
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07039/08-20 Лист01-16/0978
Про фінансування з обласного бюджету проекту 
реконструкції покрівлі Куйбишевської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

157
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06934/08-22 Лист01-30/1186
Про не відключення від електроенергії об'єктів 
соціальної важливої сфери Василівського району 

158
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06985/08-22 Лист01-28/1165
Про погодження місця зупинки приміських 
маршрутів

159
05.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06967/08-20 Лист05-25/0731
Про виділення коштів

160
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07081/08-37 Лист05-24/0739
Про нагородження Баранова В.І.

161
14.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06962/08-37 Лист01-01-31/691
Про нагородження Безмельцева А.В. (інші)

162
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07075/08-20 Лист01-01-27/1/698
Про сприяння у вирішенні питання по 
прискоренню виконання робіт по проекту 
"Реконструкція водопроводу с.Чкалово"

163
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06946/08-37 Лист192/01-15
Про нагородження Дмитренка А.В.

164
05.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06947/08-37 Лист192/01-15
Про нагородження Савовського В.М.

165
05.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06942/08-20 Лист01-01-13/0617
Про внесення змін до Переліку об'єктів, що 
фінансуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету

166
08.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06948/08-37 Лист01-01-30/0625
Про нагородження Зайцева Ю.А.

167
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07040/08-20 Лист01-01-13/0637
Про включення проектів реконструкції та 
капітального ремонту до переліку об'єктів, що 
потребують залучення коштів обласного бюджету у 
2016 році

168
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06945/08-37 Лист03-02/64-к
Про нагородження Дикун Л.М.

169
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07029/08-37 Лист03-02/62-к
Про нагородження Хаврі Л.Д.

170
07.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07030/08-37 Лист03-02/64-к
Про нагородження Дикун Л.М.

171
12.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ 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

Новомиколаївська райдержадміністрація

07028/08-36 Лист01-01-16/0860
Про надання роз'яснень в реалізації Закону України 
"Про державну службу"

172
08.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07032/08-36 Лист01-24/839
Про погодження звільнення Кошиль О.В.

173
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06950/08-20 Лист01-26/871
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

174
07.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07038/08-37 Лист03-32/891
Про нагородження Кукіна П.С. (та інші)

175
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07021/08-20 Листб/н
Про включення об`єкту в перелік заходів по 
фінансуванню програми

176
15.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07022/08-20 Листб/н
Про включення об`єкту в перелік заходів по 
фінансуванню програми

177
15.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07023/08-20 Лист01-15/859
Про включення об`єкту в перелік заходів по 
фінансуванню програми

178
15.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

07024/08-20 Лист01-15/859
Про включення об`єкту в перелік заходів по 
фінансуванню програми

179
15.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07025/08-20 Листб/н
Про включення об`єкту в перелік заходів по 
фінансуванню програми

180
15.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07026/08-22 Лист01-12/830
Про погодження паспорту автобусного маршруту

181
29.08.2016від

№
від 15.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07027/08-26 Лист01-15/856
Про закупівлю шкільного автобусу

182
15.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06891/08-37 Лист01-36/1088
Про нагородження усиновителів Єнюкова В.І. та 
Єнюкову О.А.

183
07.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06893/08-37 Лист01-36/1089
Про нагородження Дремлюга В.І. та Дремлюга Я.Л.

184
07.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06959/08-36 Лист61-35/0914
Про погодження звільнення Козачка В.В.

185
13.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06963/08-37 Лист61-35/0907
Про нагородження Лазоришинець М.В., 
Лазоришинець Н.А.

186
09.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06964/08-37 Лист61-35/0906
Про нагородження Порохні В.М.

187
09.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська 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

07043/08-20 Лист01-11/0545
Про виділення коштів з місцевого бюджету для 
виконання робіт за проектами Лікувальний корпус 
КУ "Чернігівська ЦРЛ"

188
12.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Гуляйпільська райрада

06913/08-45 Лист307/01-19
Про надання роз'яснень щодо процедури 
перейменування сільських рад

189
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Мелітопольска райрада

06935/08-24 Лист524/01-15
Про надання роз'яснень щодо процедури 
виключення з облікових даних населених пунктів

190
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

06898/08-24 Лист192
ВЕСЕЛОГАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

191
29.08.2016від

№
від 12.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06925/08-20 Лист01-20/70
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

192
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07002/08-20 Лист02.01-18/742
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на придбання газового 
обладнання

193
14.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07036/08-22 Лист02-01-25/0865
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про передачу ліній електропередач

194
13.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

06956/08-32 Лист02.1-26/03.2/134
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
природоохоронні заходи

195
13.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

06972/08-20 Лист01-12/1320
Про виділення коштів на придбання книг

196
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ 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

07092/08-36 Лист353/03-17
Про участь у проведенні навчання 19-30-09.2016

197
16.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07087/08-43 Лист22-ц/778/3172/1
Про судову повістку за апеляційною скаргою 
Майсака О.Г. на 04.10.2016

198
12.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07088/08-43 Лист22-ц/778/3172/1
Про копію апеляційної скарги Майсака О.Г.

199
12.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06914/08-20 Лист06.2-09/385-629
Про стан використання субвенцій

200
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06944/08-37 Лист01/5/7385
Про нагородження Алфьорова С.Г. (інші)

201
09.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Головне управління ДФС у Запорізькій області

06955/08-20 Лист421/9/08-01-07-0
Про звіти фактичних надходжень податків і зборів

202
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

07082/08-37 Лист07-19/8289
Про нагородження Долгополова О.С. (інші)

203
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

07076/08-23 Лист238/01-10
Про надання інформації щодо декларуванню 
обсягів цукру станом на 01.09.2016

204
12.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07077/08-23 Лист239/01-10
Про надання інформації щодо декларування зерна 
станом на 01.09.2016

205
12.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

07046/08-25 Листб/н
Про курси з навчання та підвищення кваліфікації у 
сфері закупівель

206
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06902/08-44 Лист1525
Про виділення автобусів

207
12.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06926/08-43 Лист808/2506/16
Про закінчення підготовчого провадження і 
призначення до судового розгляду та зупинення 
провадження у справі

208
06.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06928/08-43 Лист808/2132/16
Про зупинення провадження у справі

209
06.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

28



№
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

06997/08-32 Лист905/14
АЗОВРИБОХОРОНА
Про екологічну ситуацію на Молочному лимані

210
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

06991/08-22 Лист02-05-05088
Про засідання комісії з обстеження об`єкта

211
14.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06922/08-37 Лист8/1435
Про нагородження Прохорова М.Ф. (інші)

212
06.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області

06878/08-41 Лист3919еп/39/107/0
Про інформування керівників навчальних закладів, 
а також погодження з ними надання дозволу для 
проведення відібраних зразків вугілля кам'яного, 
для проведення дослідження в ДП 
"Укрвуглеякість"

213
08.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06931/08-41 Лист59/6/1336нт
Про надання інформації щодо проведених 
закупівель лікувального харчування для хворих на 
фенілкетонурію

214
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06932/08-41 Лист59/6/1-1335нт
Про надання копій документів щодо участі у 
конкурсних торгах ТОВ "МВВ Інструментс" та 
ПрАТ "Індар"

215
12.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06958/08-41 Лист59/3/1-1819нт
Про надання інформації щодо реконструкції 
очисних споруд насосної станції м. Дніпрорудне

216
13.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06994/08-49 Лист59/261531дск
Про стан захищеності об'єкту критичної 
інфраструктури

217
14.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06995/08-41 Лист59/19/1-134 нт
Про санітарно-епідеміологічну ситуацію курорту 
"Кирилівка"

218
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07042/08-41 Лист59/6/3-1354нт
Про постачання спеціальних автобусів для 
перевезення школярів

219
14.09.2016від

№
від 15.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

06889/08-22 Лист29/1144-16
Про створення робочої групи щодо вирішення 
питання заборони експлуатації баз для стоянок 
маломірних (малих) суден

220
09.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06980/08-39 Лист388
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 6 вересня 2015 року №230

221
12.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

07070/08-47 Лист07/02/04-2954
Про внесення відомостей до Реєстру ІТС

222
13.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06993/08-34 Лист02-12906/163
Про експлуатаційно-технічне обслуговування 
апаратури оповіщення і зв'язку

223
05.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

06968/08-20 Лист4414/01/04.4-16
Про використання бюджетних коштів

224
13.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ 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)
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06974/08-35 Лист4377/01/04.2-16
Про надання інформації щодо членів сімей 
загиблих учасників АТО

225
08.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06975/08-35 Лист4378/01/04.2-16
Про надання інформації щодо забезпечення 
учасників АТО соціальними послугами

226
08.09.2016від

№
від 14.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06904/08-22 Лист148-01/16/5-16
Про проведення Днів без автомобілів (щороку 22 
вересня)

227
12.09.2016від

№
від 12.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

07097/08-23 Лист1-6-6/4811-16
Про засідання комісії 19-23.09.2016 з розгляду заяв 
користувачів щодо встановлення частки добування 
(вилову) водних біоресурсів на водних об'єктах 

228
15.09.2016від

№
від 16.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

06917/08-36 Лист1/15-12-642
Про зарахування слухачів до Національної академії

229
07.09.2016від

№
від 13.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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