
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.09.16 по 23.09.16

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

07115/08-10 Депутатське звернення333/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення гр. Гребенюк Л.М. щодо надання 
допомоги для проведення оперативного лікування 
катаракти

1
13.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07127/08-10 Депутатське звернення343/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення ГО "ОСББ/ЖБК "Вікторія" щодо 
порушення прав споживачів з боку ПАТ 
"Запоріжгаз"

2
14.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07128/08-10 Депутатське звернення987
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про відсутність водопостачання Трудової ЗОШ

3
12.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07214/08-14 Лист325
НДУ УНГУРЯН П.Я.
Про план заходів щодо відзначення 500-річчя 
Реформації

4
16.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07253/08-10 Депутатське звернення04-04/06-99(218
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
НДУ БЕРЕЗЮК О.Р.
Про розгляд звернення гр. Калюги К.В. щодо 
вчинення проти неї протиправних дій

5
19.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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07286/08-14 Лист361/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про гарячу лінію в КУ "Запорізький обласний 
контактний центр" 13.10.2016

6
22.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

07150/08-26 Лист77001-07/468
ДННУ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про співробітництво

7
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Військові частини

07240/08-44 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПОЛЬОВА ПОШТА 
В3500
Про надання допомоги у придбанні матеріалів

8
21.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07270/08-49 Лист231дск
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про охорону філії Дніпровська ГЕС ПАТ 
"Укргідроенерго"

9
21.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07140/08-27 Листб/н
ГО "ІНСАЙТ"
Про участь у офіційному відкритті культурного 
заходу "Фестиваль рівності" 24.09.2016

10
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07148/08-38 Лист21
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВОПРАВІЄ"
Про реалізацію проекту "Зворотній зв`язок"

11
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07173/08-38 Лист02/09С
ДГО "АЛЬЯНС"
Про проведення круглого столу 04.10.2016

12
14.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07184/08-29 Лист131
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ"
Про запрошення на відкриття змагань 06.10.2016

13
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

2
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Закордонні організації та фірми

07133/08-33 Лист2/16
GIZ GmbH
Про навчальний тур 25.09-01.10.2016 з питань 
управління та надання послуг в муніципальних 
об'єднаннях (об'єднаних громадах)

14
13.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07242/08-27 Листб/н
НОРВЕЗЬКИЙ ГЕЛЬСІНСЬКИЙ КОМІТЕТ
Про проведення "Фестивалю рівності" 24.09.2016

15
21.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07243/08-26 Лист171/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про визначення учасників семінару з практичного 
застосування Стратегічної екологічної оцінки 
25-26.10.2016

16
21.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Інші кореспонденти

07101/08-32 Лист07/09-01
ТОВ "НИВА ЕНЕРГО"
Про виділення земельних ділянок

17
07.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07102/08-32 Лист07/09-02
ТОВ "НИВА ІНВЕСТ"
Про виділення земельних ділянок

18
07.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07103/08-32 Лист07/09-03
ТОВ "НИВА СОЛАР"
Про виділення земельних ділянок

19
07.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07146/08-22 Лист466
ПРЕМ`ЄР ЕКСПО УКРАЇНА
Про проведення 12.10-14.10.2016 Міжнародної 
спеціалізованої виставки

20
09.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07149/08-22 Лист132
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про співробітництво

21
09.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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07155/08-29 Лист01-430
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДИНАМО" УКРАЇНИ
Про підтримку Запорізької обласної організації 
ФСТ "Динамо" України

22
13.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07156/08-45 Лист042/950
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Про поширення освітньо-правового проекту 
"Університет юних правознавців"

23
07.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07160/08-23 Листб/н
B IOENERGI UKRAINE 2016
Про проведення конференції 04-05.10.2016

24
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07181/08-45 Листб/н
KYIV INTERNATIONAL EKONOMIC FORUM
Про проведення 06.-07.10.2016 міжнародного 
економічного форуму

25
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07201/08-27 Листб/н
IRMI UKRAINE
Про зустріч 28.09.2016 на продакш-тренінзі для 
регіональних журналістів

26
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07254/08-34 Лист165
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ОЗОН С"
Про впровадження сучасної автоматизованої 
системи централізованого оповіщення про 
надзвичайні ситуації

27
19.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07288/08-24 Лист26
ТОВ НВП "ГІДРАВЛІКА ВІННИЦЯ-СЕРВІС"
Про співробітництво

28
19.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські організації

4



№
з/п
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07269/08-23 Лист23/09
ГО "УКРАЇНСЬКА ПЕСТ КОНТРОЛЬ 
АСОЦІАЦІЯ"
Про запрошення на зустріч-презентацію 27.09.2016 
з питань боротьби зі шкідниками

29
22.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07271/08-35 Лист44
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО"
Про причини уповільнення виконання державних 
програм посадовими особами на місцевому рівні

30
19.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Суди

07168/08-43 Ухвала908/1437/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про Ухвалу суду за позовом ТОВ "Агрос-М" 

31
13.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07111/08-09 Доручення15232/12/1-16
(Г. Зубко) Про стан підготовки 
житлово-комунального господарства та об'єктів 
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період

32
17.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07112/08-09 Доручення32880/1/1-16
(В. Федорчук) До листа ГО "Громадський рух 
"Жіноча Сила України"
Про підтримку сімей та сімейної політики в 
державі

33
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07113/08-09 Доручення18468/7/1-16
(П. Розенко) Про фінансування проведення 
ремонту електромереж гуртожитків УТОГ

34
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07114/08-09 Доручення32994/1/1-16
(В. Федорчук) Про перевірку промислових 
підприємств щодо забруднення атмосферного 
повітря

35
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
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07205/08-09 Доручення33204/1/1-16
(В. Гройсман) До звернення НДУ МІЩЕНКА С.Г.
Про програмно-апаратні комплекси системи 
відеоспостереження, які були закуплені ЦВК під 
час проведення виборів

36
19.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07206/08-09 Доручення33588/1/1-16
(В. Федорчук) До листа АСОЦІАЦІЇ 
"МІЖОБЛАСНА ПІВНІЧНО-АЗОВСЬКА РИБАК 
СПІЛКА"
Про відтворення піленгасу в Азовському морі

37
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07207/08-04 Протокол наради 
(засідання)

33890/0/1-16
(В. Кириленко) Про подальший розвиток в Україні 
олімпійського руху, визначення механізмів 
підтримки масового спорту та спорту вищих 
досягнень

38
19.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07245/08-09 Доручення33878/1/1-16
(П. Розенко) До звернення Комітету ВРУ з питань 
прав людини, національних меншин...
Про матеріали до парламентських слухань

39
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07246/08-09 Доручення33401/1/1-16
(С. Кубів) Про захисні споруди цивільного захисту, 
які знаходяться в управлінні державних органів 
приватизації

40
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07247/08-09 Доручення33824/1/1-16
(В. Гройсман) До звернення НДУ АРТЮШЕНКА 
І.А.
Про врегулювання питання забезпечення учасників 
АТО та сімей загиблих учасників АТО земельними 
ділянками

41
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07248/08-03 Постанова637
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови КМУ від 28.09.2001 № 1282

42
14.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07249/08-03 Постанова626
Про внесення змін до Порядку визначення 
категорій пам'яток для занесення об'єктів 
культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам'яток України

43
14.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07250/08-03 Постанова635
Про внесення змін до Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива

44
08.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07267/08-09 Доручення34246/1/1-16
(М. Тітарчук) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 23.09.2016
Про проведення селекторної наради з питань 
роботи в системі електронної взаємодії органів 
виконавчої влади

45
22.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07279/08-09 Доручення31623/1/1-16
(С. Кубів) Про відрахування до державного 
бюджету частини прибутку

46
21.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07280/08-03 Постанова642
Про схвалення проекту Закону України "Про 
державний бюджет України на 2017 рік"

47
15.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07281/08-09 Доручення34211/0/1-16
(В. Гройсман) Про дотримання законодавства щодо 
подання декларації

48
21.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

07152/08-22 Лист50/11-472
Про надання матеріалів перевірки повноти обліку 
газотранспортних мереж

49
13.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07162/08-22 Лист1Ф/1.8-16
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

50
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Укроборонпром

07222/08-44 ЛистUOP-4.04-9468
Про інформування щодо ходу виконання заходів 
імпортозаміщення

51
19.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07110/08-23 Лист37-13-1-11/1471
Про проведення селекторної наради 20.09.2016

52
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07166/08-23 Лист37-13-4-11/1462
Про вжиття заходів щодо реєстрації виноградних 
насаджень

53
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07218/08-32 Лист5/3-10/8657-16
Про надання інформації для інвентаризації 
парникових газів

54
15.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07186/08-21 Лист3622-05/30154-0
Про організацію надання адміністративних послуг

55
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07221/08-21 Лист3622-05/30328-0
Про участь у конференції 06-07.10.2016 у м. Києві з 
питань реформування системи надання 
адміністративних послуг

56
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

07251/08-22 Лист19-09/07
Про тематичне оформлення проїзних квитків

57
19.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

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

07119/08-33 Лист1170/4/15-16
Про організацію IV Всеукраїнського конкурсу есе 
"Я - європеєць"

58
13.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07282/08-26 Лист8030/4.5
Про фінансову підтримку КЗ "Запорізька 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 
спортивного профілю"

59
21.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07141/08-28 Лист19.1-04-Д-1/10/2
Про утворення госпітального округу

60
31.08.2016від

№
від 19.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07104/08-39 Лист7/13-11405
Про надання переліку об'єднаних територіальних 
громад

61
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07107/08-33 Лист7/12-11345
Про участь українських компаній у Восьмій сесії 
Ярмарку китайських інвестицій 20-21.10.2016 у м. 
Пекін (Китай)

62
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07171/08-19 Лист7/19-11525
Про відео-семінар 21.09.2016 з питань 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку

63
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07198/08-35 Лист7/10-11486
Про обсяги повернених невикористаних сум 
субсидій

64
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07236/08-24 Лист7/9-11611
Про початок опалювального періоду 2016/17 року

65
21.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ 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

07241/08-21 Лист7/7-11246
Про приймання-передавання майна на формування 
Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

66
13.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07118/08-35 Лист12133/0/14-16/13
Про забезпечення виконання рішень Уряду щодо 
погашення заборгованості із заробітної плати

67
18.08.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07120/08-29 Лист13190/0/14-16/57
Про підтримку проекту Федерації футболу України

68
09.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07121/08-35 Лист13469/0/14-16/19
Про заходи щодо створення центрів комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю

69
14.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07126/08-30 Лист13607/0/14-16/57
Про надання плану заходів до Дня усиновлення 
30.09.2016

70
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07178/08-35 Лист13434/0/14-16/11
Про санаторно-курортне лікування інвалідів

71
13.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07187/08-35 Лист13090/2/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

72
07.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07188/08-35 Лист12423/0/14-16/24
Про включення юридичних осіб до Єдиного 
реєстру утримувачів гуманітарної допомоги

73
25.08.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07129/08-35 Лист31-29020-09-7/2
Про надання рекомендацій щодо житлових 
субсидій

74
09.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07130/08-35 Лист31-29020-09-7/2
Про надання рекомендацій щодо житлових 
субсидій

75
09.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07195/08-28 Лист18205/02-28/04
Про забезпечення медичного супроводу

76
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07219/08-25 Лист01/02-23/04600
Про залучення підприємств до участі у 
Покровському ярмарку 08.10.2016

77
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07220/08-27 Лист01/02-23/04591
Про участь у святкових заходах з нагоди 
відзначення 246-ї річниці від дня заснування міста 
Запоріжжя 08.10.2016

78
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07116/08-37 Лист4434/02-39-1
Про присвоєння Почесного звання Христовій С.В.

79
08.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

07228/08-20 Лист02-24/698-1
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополь із коштів обласного екофонду в 2017 
році

80
16.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07167/08-17 Лист157
Про пропозиції до проекту Регіональної програми 
будівництва об'єктів інфраструктури..., які 
потребують залучення бюджетних коштів

81
20.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07172/08-10 Депутатське звернення82
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про будівництво підводного газопроводу с. 
Охрімівка Якимівського р-ну

82
20.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ 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

07199/08-10 Депутатське звернення028
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про адресну грошову допомогу громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах

83
20.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07268/08-10 Депутатське звернення21/09-1Г
НДУ ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо операції "Урожай - 
2016"

84
21.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Обласна рада

07134/08-17 Лист4158/01-11
Про підготовку проекту рішення

85
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07144/08-24 Лист3151/01-26
Про перспективний план формування територій 
громад Запорізької області

86
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07223/08-17 Лист4100/01-07
Про надання інформації з питання парламентських 
слухань

87
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07208/08-17 Лист185
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету

88
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07260/08-17 Лист186
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про засідання постійної комісії з питань бюджету 
26.09.2016

89
22.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

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

07175/08-22 Лист53/9251
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність підтверджених обсягів природного 
газу (лімітів)

90
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

07289/08-37 Лист9/2296
Про нагородження Берези А.В.

91
23.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07211/08-32 Лист16-07/1931
Про надання роз'яснень щодо розмежування земель

92
21.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07212/08-32 Лист16-07/1932
Про надання роз'яснень щодо розмежування земель

93
21.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07213/08-32 Лист16-07/1933
Про надання роз'яснень щодо розмежування земель

94
21.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

07137/08-37 Лист35-10513
Про нагородження Хмари О.П. (інші)

95
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07276/08-37 Лист32-10513
Про нагородження Хмари О.П. (та інші)

96
19.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

07153/09-37 Лист79.0501/247
Про нагородження Котенка В.І. (інші)

97
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07100/08-32 Лист01/15
ТОВ "УКРЄВРОБІОТОП"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

98
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

07135/08-23 Лист19/01
ТОВ "АКВАБІОМ"
Про розкриття гирла у зв`язку із замором водних 
живих ресурсів

99
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07138/08-32 Лист31
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про зменшення розміру орендної плати за землю

100
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07145/08-22 Лист1/06-01-608
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНСПОРТ"
Про вирішення конфліктної ситуації

101
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07180/08-32 Лист605-09/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про виділення земельної ділянки

102
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07189/08-32 Лист1057/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання інформації щодо державних та 
регіональних інтересів при розробці детального 
плану території

103
20.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07192/08-37 Лист6
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про клопотання щодо нагородження Іванова І.Є.

104
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07200/08-22 Листб/н
ФОП КОНОВАЛОВ С.О.
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

105
15.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07216/08-37 Лист3/01-245
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Комок В.І. (та інші)

106
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07231/08-32 Лист11853/3-16/56
ТОВ "НІБУЛОН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

107
19.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

07255/08-37 Лист2711
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Поляцько М.П.

108
19.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07272/08-32 Лист02/0916
ТОВ "АТ ТЕХНІКА"
Про дозвіл на розроблення технічної документації

109
21.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07290/08-32 Лист59
ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА 
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки

110
23.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07291/08-32 Лист4
ТОВ "ВАЛВІТ"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки

111
23.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07147/08-44 Лист2521
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання шефської допомоги

112
07.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07157/08-36 Лист62
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Про оплату праці державним службовцям 
організацій соціальної сфери області

113
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07159/08-37 Лист1359/06
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ЗАП.ОБЛ.
Про нагородження Ляшенко О.С. (інші)

114
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15



№
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

07191/08-27 Лист16/09/20/02
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "ГЕНДЕР ЗЕД"
Про Фестиваль Рівності 24.09.2016

115
20.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07229/08-37 Листб/н
РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ
Про нагородження Шкрібляк О.О. (інші)

116
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07238/08-37 Лист01/130
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Беженарь О.П.

117
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07257/08-20 Лист244
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про надання фінансової допомоги

118
22.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07259/08-22 Лист2664
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про електропостачання військового санаторію 
"Приморський"

119
21.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07273/08-20 Лист17/1
БО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ЄДИНА КРАЇНА"
Про погашення заборгованості перед кредиторами

120
14.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07283/08-44 Лист75/п
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання допомоги

121
21.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07237/08-37 Листб/н
ГО "ДОНБАСЬКА ІНІЦІАТИВА "МІСТ"
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Абрамову Д.О.

122
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07252/08-35 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про запрошення на відкриття 
навчально-методичного семінару 27.09.2016

123
17.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07261/08-24 Листб/н
ГО "СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК"
Про будівництво газопроводу в с. Ботієве, 
Строганівка та Бабанівка Приазовського р-ну

124
22.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

07293/08-43 Лист320/3248/16-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про цивільну справу №320/3248/16-ц

125
09.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Учбові заклади

07158/08-37 Лист35-113/2698
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кулагіна Д.О.

126
12.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07182/08-37 Лист221
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Жукової Н.М.

127
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07239/08-37 Лист01-28/1786
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Б. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Сопіної Я.В.

128
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07274/08-26 Лист01-20/1895
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на святкування 25-річчя 
економічного факультету 30.09.2016

129
22.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька ОДА
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07174/08-25 Лист01/19-1697
Про участь будівельних компаній у закупівлях

130
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Глава Адміністрації Президента України

07244/08-15 Лист02-01/2826
(І. Райнін) Про вшанування 75-х роковин трагедії 
Бабиного Яру 29.09.2016

131
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

07163/08-02 Указ391/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту

132
10.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07185/08-32 Лист2053/01-29
Про припинення права постійного користування на 
земельну ділянку

133
25.08.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07124/08-20 Лист01-21/1200
Про вирішення питання щодо фінансування об`єкту

134
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07125/08-20 Лист01-21/1199
Про вирішення питання щодо фінансування об`єкту

135
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07139/08-20 Лист01-30/1201
Про вирішення питання щодо фінансування об`єкту

136
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
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

07169/08-20 Лист01-21/1199
Про фінансування об'єкту "Реконструкція будівлі 
під розміщення професійно-пожежного посту № 6 
ГУ ДСНС України в Запорізькій області"

137
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07170/08-20 Лист01-21/1200
Про фінансування об'єкту соціальної сфери

138
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07179/08-20 Лист01-30/1202
Про вирішення питання щодо фінансування об`єкту

139
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07263/08-20 Лист01-21/1213
Про фінансування КУ "Дніпрорудненська міська 
лікарня ДМР ВР ЗО"

140
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07122/08-36 Лист05-29/0741
Про збільшення чисельності працівників 
райдержадміністрації

141
14.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07232/08-41 Лист01-07/2254
Про дозвіл на вчинення виконавчих дій

142
16.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07233/08-20 Лист01-11/2261
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію вуличного освітлення

143
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська 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

07266/08-37 Лист03-02/65-к
Про нагородження Крижановської Л.В. та 
Подкаменної Л.А.

144
21.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07123/08-20 Лист61-35/0937
Про вирішення питання щодо фінансування об`єкту

145
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07183/08-36 Лист01-11/0570
Про збільшення штатної чисельності апарату 
райдержадміністрації

146
20.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07287/08-36 Лист01-11/0570
Про збільшення штатної чисельності апарату 
райдержадміністрації

147
20.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07190/08-32 Лист0971
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо корисних копалин

148
15.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07226/08-24 Лист02-01-29/472
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів при 
розробленні генерального плану населеного пункту

149
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07227/08-24 Лист02-01-29/505
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розробку проектно-кошторисної документації 
з реконструкції водогону

150
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ 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

07256/08-24 Лист02-02-11-01/193
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

151
20.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07264/08-24 Лист02-14/742
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
В-БІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

152
15.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07277/08-24 Лист02-02-11-01/197
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про вихідні дані для розроблення Генерального 
плану с. Плодородне

153
22.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07284/08-20 Лист2000/03
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів для фінансування 
природоохоронного заходу

154
19.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07285/08-32 Лист2005/03
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про повторний лист щодо надання дозволу на 
складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

155
19.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

07105/08-28 Лист01-3/2872
Про участь у заході 22.09.2016

156
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Управління капітального будівництва
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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

07234/08-20 Лист5/1583
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

157
21.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ 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

07197/08-36 Лист358/03-17
Про формування додаткових навчальних груп для 
проведення семінару "Іноземна мова професійного 
спрямування"

158
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07215/08-36 Лист363/03-17
Про запрошення на тестування осіб, 
рекомендованих для навчання з англійської мови 
26.09.2016

159
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07224/08-43 Лист22-ц/778/3285/1
Судова повістка про виклик до суду на 13.10.2016 
по справі за позовом Никоненко В.М.

160
15.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07225/08-43 Лист22ц/778/3554/16
Судова повістка про виклик до суду на 19.10.2016 
за позовом Божка Д.Д.

161
15.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07294/08-43 Лист22-ц/778/1401/1
Про ухвалу суду ЄУ №318/2374/15

162
19.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07154/08-20 Лист07.1-08/182-638
Про систему дистанційного обслуговування

163
14.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ 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

07235/08-20 Лист07-3-08/185-648
Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

164
19.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

07262/08-37 Лист6799/07
Про нагородження Здорика С.М. (та інші)

165
21.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

07142/08-22 Лист4/1002
Про придбання дорожньо-будівельної техніки

166
07.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

07202/08-32 Лист06/4-335
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

167
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07203/08-32 Лист06/4-334
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

168
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

07117/08-37 Лист09.3/561
Про проведення виставки "Ювелірний світ - 2016" 
та нагородження кращих ювелірних компаній

169
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07136/08-45 Лист1573
Про проведення 12.10.2016 мітингу з нагоди Дня 
Захисника України

170
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07143/08-22 Лист1569
Про надання автобусів для перевезення резервістів 
23.09.2016

171
19.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07204/08-44 Лист1579
Про надання автобусів для перевезення резервістів

172
20.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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07209/08-44 Лист381/пр
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом

173
19.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07210/08-44 Лист1574
Про перевірку облдержадміністрації з питань 
функціонування системи військового обліку

174
19.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07258/08-20 Лист1584
Про виділення коштів для створення належних 
умов діяльності підрозділів територіальної оборони

175
21.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

07196/08-35 Лист71-р
Про надання путівки на оздоровлення Ахрамєєву 
В.Н.

176
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07292/08-43 Лист808/2506/16
Про копію ухвали за позовною заявою Старун С.М.

177
20.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07151/08-20 Лист248/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
"ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про виділення коштів для надання пільгових 
довгострокових кредитів

178
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07193/08-35 Лист256/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про укладання Меморандуму про співробітництво

179
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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07194/08-35 Лист252/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про створення обласної цільової програми щодо 
забезпечення молоді житлом

180
20.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07230/08-29 Лист263/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про створення обласної програми щодо 
забезпечення молоді житлом

181
21.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07176/08-41 Лист19р
Про звернення "Запорізького 
інформаційно-аналітичного порталу "ВМЄСТЄ" з 
приводу можливого незаконного залучення 
військових до проведення будівельних робіт

182
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07161/08-22 Лист11/14.53
Про виділення коштів 

183
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07132/08-41 Лист59/6-1344нт
Про загрози екосистемі та продовольчій безпеці в 
рибному господарстві

184
12.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07164/08-41 Лист59/26/349нт
Про неефективне використання потужностей ВП 
"Запорізька АЕС"

185
16.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07217/08-49 Лист59/5/3-1126дск
Про можливе загострення соціально-політичної та 
міжконфесійної ситуації у Бердянському районі

186
15.09.2016від

№
від 21.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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07265/08-41 Лист59/4-2839нт
Про внесення змін до програми профілактики 
правопорушень

187
22.09.2016від

№
від 22.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

07278/08-41 Лист19-р
До звернення депутата Григорівської сільради 
Сніжка М.М.
Про надання правової оцінки діям Григорівського 
сільського голови Куща С.В.

188
20.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

07108/08-22 Лист2024/2/7.2-5
Про встановлення зовнішнього освітлення на 
автомобільних дорогах загального користування, 
що суміщаються з вулицями та дорогами населених 
пунктів

189
09.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07106/08-24 Лист151-01/19/5-16
Про інвестиційні проекти з переробки твердих 
побутових відходів та виробництва біогазу

190
16.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07109/08-24 Лист150-01/18/5-16
Про семінар з питань виробництва теплової енергії 
з альтернативних джерел енергії 21.10.2016

191
15.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

07177/08-23 Лист3212/0/4-16
Про участь у виїзній нараді у м. Молочанськ 
Токмацького р-ну

192
14.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

07131/08-32 Лист11-006/31024
Про перешкоджання передачі у приватну власність 
земельних ділянок власникам сертифікатів на 
земельну частку (пай) колишнього КСП "Зоря"

193
06.09.2016від

№
від 19.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Фонд державного майна України
26
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07275/08-21 Лист10-16-17556
Про формування переліку потенційних об'єктів 
оренди

194
15.09.2016від

№
від 23.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07165/08-36 Лист01-07/246
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про оновлення інформації щодо складу 
територіальної соціально-економічної ради

195
19.09.2016від

№
від 20.09.2016
№ 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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