
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.09.16 по 30.09.16

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
Верховна Рада України

07313/08-01 Постанова1507-VIII
Про Заяву ВРУ у зв'язку з ухваленням Сенатом і 
Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 
2016 року та 22 липня 2016 року щодо оцінки 
польсько-українського конфлікту в роки Другої 
світової війни

1
08.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07314/08-01 Постанова1493-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Професійна освіта як складова забезпечення 
кваліфікованого кадрового потенціалу України: 
проблеми та шляхи вирішення"

2
07.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07338/08-14 Лист04-35/06-871
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ...
Про парламентські слухання 19.10.2016

3
20.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07358/08-14 Лист04-23/17-1346
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації на засідання Комітету 
05.10.2016

4
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07430/08-14 Лист04-34/10-223756
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про слухання 05.10.2016

5
23.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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07483/08-14 Лист04-35/13-896
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, ...
Про засідання Комітету 05.10.2016 з питань 
забезпечення житлом учасників АТО, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок

6
30.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07486/08-14 Лист04-25/05-1034(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про слухання 19.10.2016 з питань репродуктивного 
здоров'я нації

7
30.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

07295/08-10 Депутатське зверненняНД/160-516
НДУ БОЙКО Ю.А.
Про звернення гр. Головань С.В. щодо поліпшення 
житлових умов

8
16.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07296/08-10 Депутатське звернення356/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про порушення прав споживачів з боку ПАТ 
"Запоріжгаз"

9
20.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07431/08-10 Депутатське звернення285-3/188-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про надання пропозицій до законопроекту про 
Державний бюджет України на 2017 рік

10
28.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07461/08-10 Депутатське звернення09/16-140
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про включення у обласні програми об'єкти 
соціальної інфраструктури Василівського, 
Оріхівського та Кам'янсько-Дніпровського районів, 
фінансування яких потребує бюджетних коштів

11
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07466/08-10 Депутатське звернення567-09
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання інформації щодо учасників 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") в 
навчальних закладах області у 2016 році

12
27.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

2
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

07415/08-20 Лист23/1-06/50-4132/
ПАТ "ОЩАДБАНК"
Про ситуацію у Запорізькому регіональному 
управлінні АТ "Ощадбанк"

13
16.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

07392/08-37 Лист1990
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2176
Про нагородження Костенка Ю.Г. (та інші)

14
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07333/08-23 Лист26
ГО "ТОВАРИСТВО ГОРОДНИКІВ 
ВІЛЬНЯНСЬКА"
Про збереження городів для мешканців міста

15
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07370/08-38 Лист77777/125/19
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "КООРДИНАЦІЙНА 
РАДА ВЕТЕРАНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ 
ОБ`ЄДНАНЬ УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського форуму ветеранів 
27-28.10.2016 

16
23.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07469/08-33 Лист428
ICC Ukraine
Про участь у Восьмій сесії Ярмарки китайських 
інвестицій у м. Пекін КНР 20-21.10.2016

17
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07300/08-33 Лист2261
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСНЕМА
Про співробітництво

18
19.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

07305/08-24 Лист61
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про формування тарифу на послуги з 
централізованого водопостачання

19
22.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07306/08-27 Лист247-01/Р
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення виставкових заходів

20
15.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07308/08-24 Лист174
ТОВ "БІШОФІТ УКРАЇНА"
Про співробітництво

21
20.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07321/08-32 Лист2411
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Про участь у Всеукраїнському круглому столі "Ліс. 
Держава. Гроші. Хто, кому і скільки?" 28.09.2016

22
20.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07340/08-27 Лист1/482
ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДІЛОВОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про проведення Всеукраїнської виставки 
"Український сувенір -2016"

23
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07362/08-26 Лист55-04
ПРОЕКТ "НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ"
Про участь Озерової Т.Я. у навчальній програмі з 
26.11-03.12.2016

24
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07364/08-33 Лист
INVESTMENT MANAGEMENT EXHIBITION
Про проведення 07.04-08.04.2017 виставки

25
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07394/08-36 Лист03/1-5-14/1-560
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 05-27.10.2016

26
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07464/08-47 Доповідна запискаб/н
РАДНИК ГОЛОВИ ОДА СУШКО М.Ю.
Про запровадження системи доступу заявників до 
адміністративних послуг за допомогою мережі 
Інтернет

27
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Партії та громадські організації

07353/08-28 Лист653
ГО "ЦЕНТР СПРИЯННЯ І РОЗВИТКУ ПРОГРАМ 
ТА ПРОЕКТІВ ЮНЕСКО У ЛЬВІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ"
Про участь у Міжнародному форумі з питань 
медичного туризму 17-18.11.2016

28
17.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07473/08-29 Лист1/0904
ГС "ОБ'ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ АТО "УКРАЇНЦІ 
- РАЗОМ"
Про футбольний чемпіонат серед команд учасників 
АТО

29
22.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07474/08-27 Лист19/23/5
ГО "КИЇВСЬКЕ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНЕ 
ТОВАРИСТВО"
Про запрошення на урочисте відкриття пам'ятного 
знака, присвяченого пам'яті Зелінського Г.В. 
14.10.2016

30
23.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Посольства

07400/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ
Про участь у тренінговій програмі "Сприяння 
місцевій демократії та інклюзивному міському 
розвитку за допомогою підходу SymbioCity"

31
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07480/08-33 Лист6139/14-200-133
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про проведення в Братиславі щорічної 
коопераційної біржі

32
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Фонди

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07396/08-24 Лист8/09
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОБЕРІГ"
Про внесення змін до проекту реконструкції 
Майдану Героїв

33
22.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07310/08-09 Доручення31802/2/1-16
(В. Бондаренко) Про фінансування інвестиційного 
проекту ДП "Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро "Прогрес" ім. академіка О.Г. 
Івченка"

34
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07378/08-09 Доручення33889/18/1-15
(В. Гройсман) Про вшанування 75-х роковин 
трагедії Бабиного Яру 29.09.2016

35
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07379/08-03 Розпорядження689-р
Про підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо співпраці між КМУ, ООН та 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
стосовно утворення Цільових фондів багатьох 
партнерів

36
22.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07380/08-03 Постанова652
Про внесення змін до Примірного регламенту 
центру надання адміністративних послуг

37
22.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07416/08-09 Доручення33125/4/1-16
(В. Гройсман) Про розгляд запиту НДУ 
Кривохатька В.В. щодо отримання учасниками 
АТО земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення

38
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07417/08-09 Доручення32964/1/1-16
(В. Гройсман) Про залучення громадськості до 
формування та реалізації державної політики

39
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

07418/08-09 Доручення28778/5/1-16
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про розвиток 
торговельно-економічних відносин України з 
Італією

40
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07419/08-03 Розпорядження688-р
Про деякі питання реалізації Концепції 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні

41
22.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07420/08-03 Розпорядження684-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
жовтні - листопаді 2016 року

42
22.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07421/08-09 Доручення9060/5/1-15
(П. Розенко) Про придбання житла для Поваліхіна 
О.М.

43
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07454/08-09 Доручення35131/1/1-16
(В. Федорчук) Про запит НДУ БУБЛИКА Ю.В. 
щодо вивільнення структурами владних органів 
приміщень дошкільних навчальних закладів для 
використання за призначенням

44
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07455/08-09 Доручення34902/1/1-16
(П. Розенко) Про результати засідання 
Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

45
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07456/08-09 Доручення35023/0/1-16
(В. Гройсман) Про участь у заході голови 
громадської ради

46
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07457/08-09 Доручення33301/2/1-16
(О. Саєнко) До листа ВМГО "Серце до серця" щодо 
Всеукраїнського конкурсу фото-, відеоробіт 
"Україна та НАТО: сучасний погляд української 
молоді"

47
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Освіта і наука 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

07458/08-09 Доручення20115/52/1-12
(В. Кістіон) Про зняття з контролю доручення КМУ 
від 12.09.2012 № 20115/24/1-12

48
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07459/08-03 Постанова656
Про реалізацію пілотного проекту щодо 
тимчасового обмеження застосування постанови 
КМУ від 25.12.1996 № 1548 та постанови КМУ від 
17.10.2007 № 1222

49
22.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07298/08-33 Лист4232-06/30747-0
Про міжнародний інвестиційний саміт 9-10.11.2016 
у м. Гватемалі

50
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07354/08-27 Лист4502-06/30871-0
Про туристичні заходи у 2017 році

51
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07484/08-20 Лист2106-12/30663-0
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 
ІІІ квартал 2016 року

52
22.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

07315/08-27 Лист22-09/01
Про виготовлення та розміщення соціальної 
реклами під назвою "Право на вільний вибір 
лікаря"

53
22.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07344/08-33 Лист5492/13/14-16
Про погодження проекту листа до ФРН

54
23.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

07346/08-31 Лист2221/18/14-16
Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації

55
23.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання релігії та національностей 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

Міністерство молоді та спорту України

07381/08-29 Лист8166/13
Про участь у Всеукраїнській акції "Покрова Героїв" 
14-16.10.2016

56
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07476/08-37 Лист8239/1.1
Про нагородження Помазан М.О (інші)

57
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство оборони

07337/08-44 Лист341/3/6399
ТИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо нафтобаз

58
19.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07429/08-29 Лист1047
Про фінальні змагання V Спортивних ігор 
школярів України з баскетболу серед дівчат у м. 
Запоріжжя 20-24.10.2016

59
28.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07335/08-28 Лист05.3-13/24704
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції розвитку системи 
громадського здоров'я в Україні"

60
22.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07359/08-20 Лист7/12-11777
Про передбачення видатків щодо відзначення Дня 
Європи у 2016 році

61
22.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07376/08-33 Лист7/12-11904
Про підготовку до проведення 
Українсько-німецької Групи високого рівня 
10.10.2016

62
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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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

07386/08-29 Лист14084/0/14-16/59
Про участь у семінарі з питань насильства в сім'ї 
10-12.10.2016

63
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07413/08-20 Лист14088/0/14-16/17
Про потребу в коштах для поліпшення житлових 
умов сімей загиблих військовослужбовців та 
інвалідів І-ІІ групи, які брали участь в АТО

64
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07447/08-35 Лист14044/0/14-16/18
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо реалізації соціально-економічної політики і 
трудових відносин

65
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07451/08-29 Лист14297/0/14-16/11
Про підсумки проведення атестацій дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку в 2016 році

66
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07452/08-35 Лист14200/14-16/59
Про виконання рекомендацій Групи експертів 
ГРЕТА стосовно імплементації Конвенції Ради 
Європи про заходи щодо боротьби з торгівлею 
людьми

67
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07453/08-35 Лист14196/0/14-16/19
Про здійснення опіки та піклування над 
повнолітніми недієздатними особами

68
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07366/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про формування місцевих бюджетів на 2017 рік

69
19.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07488/08-35 Лист31-29020-09-21/
Про моніторинг інформації щодо нарахування та 
отримання соціальних виплат, пільг, субсидій...

70
23.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
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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

07327/08-24 Лист01/02-26/04645
Про оплату за теплову енергію бюджетними 
закладами обласного підпорядкування

71
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07345/08-21 Лист01.01-21/3849
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗМР
Про укладення договорів оренди

72
20.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07368/08-20 Лист02-12/703-4
Про уточнений перелік назв об'єктів

73
20.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07405/08-20 Лист02-12/715-4
Про уточнений перелік назв об'єктів

74
21.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07465/08-22 Лист02-15/730-1
Про заборгованість за спожитий природний газ

75
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

07401/08-37 Лист01-6704/23
Про нагородження Абакумова Є.Є.

76
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07403/08-24 Лист02-6599/33
Про пропозиції членів Робочої групи з вивчення 
стану водопостачання та водовідведення на 
окремих територіях Запорізької області

77
21.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька міська рада

07309/08-37 Лист01-12/02/440
ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Про нагородження Єльцова П.В. (інші)

78
22.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07301/08-24 Лист1268/02-01-15
ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об`єднання 
територіальних громад 

79
13.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07348/08-10 Депутатське звернення1/2016/8
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на закінчення робіт з 
газифікації КЗ "Дніпрорудненська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів "Талант"

80
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07349/08-10 Депутатське звернення1/2016/9
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виконання будівельних робіт у м. Дніпрорудне

81
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07373/08-10 Депутатське звернення27/09/16-006
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про благоустрій дорожнього покриття 
автомобільної дороги від с. Юльївка до с. 
Шевченківське Запорізького р-ну

82
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07377/08-10 Депутатське звернення2-14
ДОР КОВАЛЕВСЬКА Ю.С.
Про збільшення кількості ліжок у відділенні 
амбулаторного гемодіалізу Токмацької ЦРЛ

83
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07424/08-10 Депутатське звернення5
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про капітальний ремонт будівлі сільського клубу в 
с. Соколівка Вільнянського р-ну

84
09.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07425/08-10 Депутатське звернення4
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про реконструкцію сільського будинку культури в 
с. Новософіївка Вільнянського р-ну

85
09.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

07426/08-10 Депутатське звернення3
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про реконструкцію вуличного освітлення в с. 
Максимівка Вільнянського р-ну

86
09.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07427/08-10 Депутатське звернення1
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про капітальний ремонт будинку культури в смт 
Кам'яне Вільнянського р-ну

87
09.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07428/08-10 Депутатське звернення2
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про об'єкт із захисту від підтоплення і затоплення 
м. Вільнянськ

88
09.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07467/08-10 Депутатське звернення118
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про проведення природоохоронних заходів у 2016 
році та стан їх фінансування

89
27.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07468/08-10 Депутатське звернення117
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про фінансування закладів охорони здоров'я

90
27.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

07322/08-17 Лист4013/01-11
Про виділення коштів на реалізацію проектів по 
розвитку дитячо-юнацького спорту на території м. 
Мелітополь

91
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07361/08-17 Лист4282/01-27
Про проведення Покровського ярмарку

92
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07391/08-17 Лист01-11/1518
Про перерозподіл асигнувань КТКВК 010116

93
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

13



№
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Джерело  інформації 
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07369/08-10 Лист52
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про надання інформації щодо підтримки ветеранів, 
учасників бойових дій та учасників АТО

94
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07383/08-10 Лист187
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки на рекомендації комісії

95
28.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07299/08-24 Лист53/9398
Про початок опалювального сезону 2016-2017 р.р.

96
21.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07439/08-24 Лист51/9779
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам та підприємствам теплоенергетики

97
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07393/08-22 Лист005-110/14592
Про оплату за спожиту електроенергію

98
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07478/08-37 Лист1/09-15-466
Про нагородження Горбаньової Л.С.

99
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

07331/08-37 Лист3554
КОМАНДИР 55 ОКРЕМОЇ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ 
БРИГАДИ
Про нагородження Шавкуна В.П. (інші)

100
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07374/08-27 Лист2099
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про проведення виставки військової та ретро 
техніки 30.09.2016

101
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

14



№
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(адресат)
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Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07320/08-37 Лист07/п-07
СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Бондаренка О.С.

102
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07385/08-22 Лист03-09/16
ТОВ "ПЕЛЕТ СТАНДАРТ"
Про виділення коштів на впровадження лінії з 
виробництва паливних пелет

103
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07389/08-32 Лист41
ТОВ "АГРОФІРМА "ЛИСОГІРСЬКА"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

104
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07442/08-32 Лист32
ТОВ "ДНІПРОТУР - ХОРТИЦЯ"
Про Додатковий договір оренди землі

105
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07445/08-22 Лист040
ТОВ "АТП - 12307"
Про затвердження паспорту приміського маршруту 
"Мелітополь (АС-2) - Відродження через 
Новобогданівку, ст. Федорівка"

106
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07446/08-22 Лист041
ТОВ "АТП - 12307"
Про затвердження паспорту приміського маршруту 
"Мелітополь (АС-2) - Новобогданівка"

107
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07450/08-22 Лист44
ФОП ЗІНОВ`ЄВ С.М.
Про погодження та затвердження паспорту 
автобусного маршруту та сприяння у проведенні 
конкурсу

108
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07472/08-32 Лист470
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про договір оренди землі

109
23.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15



№
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07479/08-22 Лист10-000/310
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ"
Про співробітництво

110
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07481/08-37 Лист9
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про нагородження Лихоліт Д.С. та Германюка О.Б.

111
27.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07307/08-21 Лист13/09
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ "АВТОМОБІЛІСТ"
Про приватизацію Запорізького державного 
обласного навчально-курсового комбінату

112
21.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07325/08-22 Лист287
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про закупівлю транспортних засобів та зміну 
графіку руху

113
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07326/08-22 Лист5139/1/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про договори на природний газ

114
21.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07342/08-19 Лист259-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про засідання Регіональної платформи розвитку 
місцевого самоврядування 30.09.2016

115
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07343/08-32 Лист11.04-13/279
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про розподіл і передачу земельних ділянок

116
20.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

16



№
з/п
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07357/08-22 Лист25/1681
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКІ 
МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"
Про зниження надійності електропостачання 
споживачів Мелітопольського енерговузла 
26-29.09.2016

117
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07441/08-22 Лист2/01-04-938
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ" І КОМПАНІЯ"
Про здійснення імпортних операцій

118
26.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07489/08-22 Лист25
ОСББ № 16 "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Про газові лічильники

119
30.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07360/08-24 Лист1417/13
ТАВРІЙСЬКИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ЦЕХ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Про обробку внутрішніх горизонтальних поверхонь 

120
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07482/08-20 Лист01/2798
Про виділення коштів на придбання машин для 
збору, транспортування та складування відходів

121
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07351/08-37 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про нагородження Притули О.Л.

122
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи культури

07363/08-20 Лист255/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ.МАГАРА" ЗОР
Про виділення коштів

123
27.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07352/08-37 Лист01-20/1873
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кривко І.М.

124
20.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07371/08-32 Лист35-101/2827
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про відновлення меж земельних ділянок

125
19.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07372/08-32 Лист35-101/2826
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ
Про відновлення меж земельних ділянок

126
19.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька ОДА

07303/08-24 Лист01/19-1697
Про співробітництво

127
19.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Луганська ОДА

07304/08-45 Лист1/23-4636
Про проведення 06-07.10.2016 Економічного 
форуму (перенесено на 28.10.2016)

128
19.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07312/08-15 Лист43-01/891
(Р. Павленко) Про "круглий стіл" щодо 
запровадження механізмів інституційної підтримки 
організацій громадянського суспільства в Україні 
30.09.2016

129
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

07311/08-15 Лист02-01/2841
(І. Райнін) Про відзначення 150-річчя від дня 
народження Михайла Грушевського

130
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

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

07356/08-49 Указ406/2016
Про Положення про територіальну оборону 
України

131
23.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07422/08-02 Указ407/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня машинобудівника

132
23.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07324/08-20 Лист01-19/914
Про виділення коштів з державного бюджету на 
будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
об'єктів

133
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07434/08-20 Лист5146
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про виплати заборгованості по заробітній платі

134
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07470/08-45 Лист01-46/933
Про контроль за здійсненням делегованих 
повноважень органів виконавчої влади

135
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07402/08-20 Лист01-16/1003
Про виділення коштів

136
21.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07477/08-20 Лист01-16/1018
Про виділення коштів

137
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

19



№
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

07347/08-22 Лист01-30/1235
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

138
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07437/08-22 Лист01-34/1254
Про надання додаткової одиниці шкільного 
автобусу

139
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07463/08-22 Листб/н
Про надання додаткової одиниці шкільного 
автобусу

140
29.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07435/08-20 Лист01-05/0863
Про збільшення асигнувань по КПКВК 7781010

141
22.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07398/08-44 Лист203/01-45
Про хід комплектування військовослужбовцями 
військової служби за контрактом в 
Гуляйпільському районі за 3 квартал 2016 року

142
23.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07411/08-28 Довідкаб/н
ДОВІДКА про доцільність збереження 
функціонального призначення Кушугумської 
поліклініки

143
28.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07444/08-20 Лист2064/05-06
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
дороги по вул. Шкільна, с. Новоолександрівка 
Запорізького р-ну

144
20.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07475/08-32 Лист01-01-25/0685
Про продовження дії договору на земельну ділянку

145
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

20



№
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

Мелітопольська райдержадміністрація

07395/08-37 Лист03-02/66-к
Про нагородження Грищенка О.В. (та інші)

146
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07297/08-32 Лист01-20/891
Про надання роз'яснень щодо процедури укладання 
договорів оренди земель колективної власності

147
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07332/08-22 Лист01-12/830
Про погодження паспорту автобусного маршруту

148
19.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07438/08-32 Лист01-20/898
Про погодження розірвання договору оренди землі

149
29.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07330/08-24 Лист683/02-05-14
ПОЛОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів у генеральних 
планах сел Пологи та Івана Франка Пологівської 
сільської ради

150
07.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07390/08-21 Листб/н
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об`єднання 
територіальних громад

151
28.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07408/08-24 Лист02-14/765
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
В-БІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про відкликання рішення від 09.09.2016 № 01

152
28.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07432/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ (КОБЧЕНКО О.В. та інші)
Про об'єднання громади

153
28.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

07433/08-24 Лист02-01-29/530
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про сприяння у капітальному ремонті дороги

154
28.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07436/08-24 Лист02-14/764
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

155
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07462/08-20 Лист645
ВЕЛИКОЗНАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування ремонту дороги

156
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

07485/08-37 Лист01.1-645167
Про нагородження Руденко Н.А., Черханової О.В.

157
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07471/08-43 Лист22ц/778/4206/16
Про копію ухвали суду від 20.09.2016 за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури № 2

158
26.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07384/08-20 Лист10-08/251-6653
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
виконання робіт із забезпечення функціонування 
інформаційно-телекомунікаційної системи

159
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ 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

07410/08-34 Лист02/7/7833
Про придбання автодрабини

160
28.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

22



№
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

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07323/08-41 Лист13-8-0-7142/2-16
Про вирішення конфліктної ситуації

161
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07334/08-41 Лист407/01/08/06-201
Про недопущення фактів самовільного залишення 
дітьми закладів інтернатного типу

162
16.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07387/08-41 Лист1211/01/13-2016
Про виділення коштів на встановлення сучасних 
систем безпеки та засобів зовнішнього контролю 
(спостереження)

163
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07440/08-41 Лист457/01/1/2016
Про придбання п'яти будиночків побутових 
утеплених для розміщення особового складу

164
23.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління юстиції

07388/08-45 Лист15-19/8535
Про проведення 07.10.2016 урочистих зборів з 
нагоди святкування Дня юриста

165
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07449/08-43 Ухвала908/1947/16
УХВАЛА за позовом ТОВ "Агрос-М", с. 
Михайлівка

166
22.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

07404/08-22 ЛистН-21/898
Про пропозиції для розгляду на засіданні робочої 
групи

167
23.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

07409/08-23 Лист08/1638
Про розкрадання зрошувальних систем

168
28.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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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

07350/08-20 Лист1591
Про прогнозні розрахунки видатків на реалізацію 
обласної програми "Про забезпечення заходів 
мобілізації на території області в 2017 році"

169
22.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07375/08-44 Лист1615
Про проведення зборів військовозобов'язаних

170
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

07341/08-37 Лист77-р
Про присвоєння почесного звання Купчинській 
Л.М.

171
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07329/08-43 Лист808/2132/16
Про копію постанови у справі №808/2132/16 за 
позовною заявою Бєлова М.В.

172
21.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07448/08-43 Лист808/1509/16/191
Про копію ухвали щодо зупинення провадження в 
адміністративній справі від 22.09.2016 № 
808/1509/16

173
26.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07406/08-41 Лист05/1-920вих16
Про використання земель державної власності

174
28.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

07302/08-21 Лист07-05-05255
Про надання кандидатури до складу комісії з 
обстеження об`єкта

175
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07407/08-20 Лист5/1495
Про фінансування проектних робіт з поточного 
ремонту доріг

176
27.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07328/08-44 Лист59/20-2883
Про нараду щодо проведення командно-штабного 
навчання 27.09.2016

177
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07382/08-49 Лист59/20-6353дск
Про активізацію фільтраційних заходів на 
посилених КПП Запорізької області

178
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07397/08-41 Лист59/6/1-1389нт
Про ПрАТ "Запорізький завод "Перетворювач"

179
26.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07399/08-41 Лист59/3/1-1900нт
Про надання інформації щодо гр. Проценка В.В.

180
22.09.2016від

№
від 28.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07317/08-39 Постанова395
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.02.2016 № 32

181
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07318/08-39 Постанова396
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об'єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 
11.12.2016

182
23.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07423/08-39 Лист21-38-2363
Про надання інвентаризаційних описів

183
27.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07339/08-41 Лист10/3/2-26211-16
Про надання інформації щодо державних 
службовців

184
26.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

07443/08-44 Лист300/1/С/3937
ГУ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про роз'яснення  щодо порядку оформлення 
передплати періодичних друкованих видань

185
19.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07487/08-44 Лист300/1/С/4227
Про започаткування проведення тренувань з 
підрозділами територіальної оборони

186
26.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна архівна служба України

07336/08-27 Лист01.1/1/2615
Про видатки на охорону праці

187
06.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

07414/08-32 Лист2/1-5-7273
Про надання інформації щодо ДП 
"УКРВЕТСАНЗАВОД"

188
28.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07365/08-34 Лист02-14135/162
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
Загальнодержавну цільову програму захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки"

189
26.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

07412/08-25 Лист602-121-10/1334
Про незаконне виробництво та обіг алкогольних 
напоїв

190
28.09.2016від

№
від 29.09.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07319/08-24 Лист153-01/18/5-16
Про скорочення обсягу споживання природного 
газу

191
21.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07355/08-24 Лист154-01/18/5-16
Про забезпечення оцінки показника "частка 
сумарної потужності котелень на альтернативних 
видах палива в регіоні"

192
21.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

07367/08-23 Наказ308
Про утворення та затвердження складу Комісії з 
розгляду заяв користувачів про встановлення 
частки добування (вилову) водних біоресурсів

193
15.09.2016від

№
від 27.09.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

07316/08-41 Лист30-06/2246
Про правові підстави користування автомобілем

194
22.09.2016від

№
від 26.09.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

07460/08-36 Лист146/94/22-16
Про участь у третьому турі щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець" 11-13.10.2016

195
28.09.2016від

№
від 30.09.2016
№ 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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