
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.10.16 по 13.10.16

Ф21-КА

№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07859/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Смоляної С.А.

1
13.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07733/08-01 Закон України1488-VIII
Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо гуманізації порядку та умов 
виконання покарань

2
06.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07734/08-01 Закон України1491-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення доступу до 
правосуддя осіб, які утримуються в установах 
попереднього ув`язнення та виконання покарань

3
07.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07735/08-01 Закон України1492-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення виконання 
кримінальних покарань та реалізації прав 
засуджених

4
07.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07736/08-01 Закон України1509-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо зарахування окремих адміністративних зборів 
до місцевих бюджетів

5
08.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07737/08-01 Постанова1537-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Транскордонне співробітництво як чинник 
євроінтеграційних процесів України"

6
21.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07738/08-01 Закон України1516-VIII
Про внесення змін до додатка №3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2016 
рік" щодо фінансового забезпечення реформування 
рибної галузі України

7
08.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07739/08-01 Закон України1504-VIII
Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо вдосконалення порядку 
застосування до засуджених заходів заохочення і 
стягнення

8
08.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07745/08-01 Закон України1504-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування" щодо 
наставництва

9
08.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

07790/08-14 Лист198/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про початок діяльності громадської приймальні

10
06.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07828/08-10 Депутатське звернення10/16-700/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення Василівської райдержадміністрації 
щодо збереження ліжкового фонду у  КУ 
"Василівська ЦРЛ" та КУ "Дніпрорудненська 
міська лікарня"

11
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
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07700/08-22 ЛистЕЕДН-2405
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" ФІЛІЯ ЕНЕРГОЗБУТ" 
ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про розрахунковий баланс споживання електричної 
потужності

12
05.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07709/08-33 ЛистUNDP/RPP/2016
ПРООН 
Про проведення Національного Форуму 
27.10-28.10.2016 у м.Києві

13
28.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07712/08-27 Лист001
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про проведення зустрічі

14
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07756/08-44 Лист27/21/2-6868
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ 
УПРАВЛІННЯ
Про надання допомоги в проведенні заходів щодо 
комплектування Нацгвардії України 
військовослужбовцями військової служби за 
контрактом

15
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07767/08-24 Лист02/10/2016
ТОВ "ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Про оновлення складу членів містобудівної ради 
при управлінні містобудування та архітектури 
Запорізької ОДА

16
10.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07770/08-20 ЛистН-21/973
ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погашення дебіторської заборгованості

17
05.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07794/08-24 Лист90/1-16
ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ
Про участь у роботі семінарів

18
06.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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07798/08-27 Лист33/03
ТОВ "СТАТУС-УКРАЇНА"
Про інформаційно-видавничий проект "Успішна 
жінка" 

19
29.09.2016від

№
від 11.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07799/08-45 Лист455/4-16
МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ INTECRACY 
CROUP"
КОНФЕРЕНЦІЯ 20.10.2016
Про участь у конференції

20
30.09.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07819/08-33 Лист01-10/2016
ПРОЕКТ "КОНСУЛЬТУВАННЯ З ВІЛ/СНІДУ ТА 
ПІДТРИМКА ІНСТИТУЦІЙ"
Про проведення зустрічі 31.10-02.11.2016

21
11.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07837/08-22 Лист92
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЯКОСТІ
Про міжнародний форум "Дня якості в Києві-2016" 
08-10.11.2016

22
06.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07860/08-27 Лист01/400/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА В АР КРИМ
Про сприяння в проведенні заходів спрямованих на 
популяризацію культурної та духовної спадщини 
народів Криму

23
10.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07875/08-23 Лист128/502
ДУ "НМЦ ІАЗД ВНЗ "АКРООСВІТА"
СЕМІНАР 25-26.10.2016
Про участь у семінарі

24
07.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07879/08-24 Листб/н
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про інвестиційну програму

25
13.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські організації

07795/08-35 Лист9/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про розповсюдження інформації

26
11.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07722/08-09 Доручення36598/0/1-16
(В.ГРОЙСМАН) Про робочу поїздку 
Прем`єр-міністра України до Запорізької та 
Дніпропетровської областей

27
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07726/08-09 Доручення36349/1/1-16
(В.Федорчук) Про звернення підприємців 
Запорізької області щодо розвитку рибного 
господарства в Азовському морі

28
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07727/08-09 Доручення34462/1/1-16
(В.Гройсман) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Професійна освіта як складова 
забезпечення кваліфікованого кадрового 
потенціалу України: проблеми та шляхи 
вирішення"

29
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07731/08-49 Доручення738/3/1-16-ДСК
(Г.Зубко) Про надання інформаційно-аналітичних 
матеріалів на нараду, щодо завершення 
будівництва інженерних споруд на територіях, 
прилеглих до району проведення АТО в Донецькій 
та Луганській областях

30
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07732/08-03 Постанова678
Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. 
№395

31
03.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07740/08-09 Доручення48839/171/1-15
(П.РОЗЕНКО) Про продовження роботи із 
розв`язання проблем забезпечення прав осіб з 
інвалідністю

32
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07741/08-09 Доручення35266/1/1-16
(О.САЄНКО) Про вирішення питання в межах 
компетенції щодо звернення ТОВ ЗТФ "МІКОМП"

33
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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07742/08-09 Доручення36234/0/1-16
(Г.Зубко) Про узгодження обсягів фактично 
виконаних робіт на інженерних спорудах

34
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07743/08-09 Доручення35592/1/1-16
(В.КІСТІОН) Про вирішення питання фінансування 
добудови об`єкту

35
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07744/08-09 Доручення36456/0/1-16
(Г.Зубко) Про стан фінансування видатків на 
оплату праці до кінця 2016 року в об`єднаних 
територіальних громадах

36
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07746/08-09 Доручення33872/2/1-16
(В.ФЕДОРЧУК) Про розгляд звернення ГО 
"Запорізька регіональна асоціація 
рибопромисловців, орендарів та власників землі 
"Приазов`я" щодо припинення електропостачання

37
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07747/08-04 Протокол наради 
(засідання)

б/н
Про реалізацію Стратегії 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки

38
22.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07748/08-04 Протокол наради 
(засідання)

б/н
Про подальший розвиток в Україні ігрових 
олімпійських видів спорту

39
22.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07749/08-04 Протокол селекторної 
наради

б/н
Про стан підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об`єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року

40
04.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07750/08-09 Доручення36483/0/1-16
(Г.ЗУБКО) Про засідання 10.10.2016 спільної 
українсько-німецької робочої групи

41
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

07785/08-09 Доручення36838/0/1-16
(В.Гройсман) Про проведення 13.10.2016 
селекторної наради

42
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07786/08-16 Лист366/12
(Ю.Боденчук) Про підготовку робочої поїздки 
Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана до 
Запорізької обл. 12.10.2016

43
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07821/08-03 Постанова681
Про внесення змін до постанови КМУ від 
02.02.2011 № 98

44
05.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07822/08-09 Доручення36104/1/1-16
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ
Про надання інформації щодо виконання 
Рекомендацій парламентських слухань щодо 
житлових прав мешканців гуртожитків

45
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07823/08-09 Доручення35131/3/1-16
(В.Кириленко) Про надання додаткової інформації 
щодо виконання звернення НДУ БУБЛИКА Ю.В. 
щодо вивільнення структурами владних органів 
приміщень дошкільних навчальних закладів для 
використання за призначенням

46
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07824/08-09 Доручення36349/2/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд колективного звернення 
підприємців Запорізької області щодо шляхів 
розвитку рибного господарства в Азовському морі

47
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07825/08-49 Доручення193/0/2-16-ДСК
(В.Федорчук) Про проблемні питання з 
будівництва інженерних споруд

48
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07861/08-03 Розпорядження718-р
Про внесення змін до розпоряджень КМУ від 
16.09.2015 № 938 і від 11.11.2015 № 1159

49
05.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання організаційної роботи 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

07862/08-04 Протокол наради 
(засідання)

37008/0/1-16
(В.Гройсман) Питання допомоги 
домогосподарствам з оформлення житлових 
субсидій

50
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07863/08-09 Доручення36255/1/1-16
(О.Саєнко) Про розгляд листа ВМГО "Серце до 
серця" щодо сприяння  участі у Всеукраїнському 
конкурсі есе "Я - європеєць" 

51
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07864/08-09 Доручення35476/1/1-16
(В.Гройсман) Про забезпечення виконання 
розпорядження КМУ від 26.08.2009 № 1001-р

52
11.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07865/08-09 Доручення36739/1/1-16
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у липні 2016 року

53
11.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07866/08-49 Постанова690
Деякі питання військово-транспортного обов'язку

54
05.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07759/08-23 Лист37-11-3-11/1582
Про надання інформації щодо розроблення та 
реалізації у  регіоні найвагомішого інвестиційного 
проекту в галузі сільського господарства

55
10.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07718/08-21 Лист3611-06/32146-0
Про проекти актів щодо реформування Ради 
підприємців при Кабінеті Міністрів України

56
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07719/08-25 Лист3612-06/32174-0
Про надання роз`яснень щодо тимчасового 
обмеження регулювання ціноутворення

57
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07757/08-33 Лист4232-06/32261-0
Про проведення 21.10.-23.10.2016 виставки 
"АПМПРОДЕКСПО 2016"

58
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07788/08-37 Лист8506/9.2
Про нагородження Безбородько О.Г.

59
07.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07713/08-19 Лист1/11-12987
Про реалізацію середньострокових пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності регіонального 
рівня

60
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07820/08-26 Лист1/11-12899
Про надання інформації щодо малокомплектних 
шкіл та навчальних закладів, запланованих до 
закриття у середньостроковому періоді

61
06.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07811/08-28 Лист3.41-19/1047-16/
Про розгляд звернення ГО "Інвалідів - осіб  з 
пересадженими органами "Надія на життя" щодо 
недопущення погіршення надання медичної 
допомоги жителям області

62
19.07.2016від

№
від 11.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07699/08-20 Лист7/19-12341
Про використання коштів ДФРР

63
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07771/08-24 Лист7/9-12390
Про вжиття заходів щодо зменшення втрат в 
інженерних мережах

64
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07772/08-24 Лист7/9-12387
Про надання інформації щодо оперативного 
реагування з початком опалювального сезону

65
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07809/08-21 Лист7/9-12442
Про зняття з контролю доручення КМУ від 
30.12.2015 № 49965/1/1-15

66
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07768/08-35 Лист14350/0/14-16/01
Про направлення наказу Мінсоцполітики від 
17.08.2016 №892

67
30.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07769/08-35 Лист14358/0/14-16/56
Про зміни в умовах оплати праці працівників 
центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

68
30.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07833/08-22 Лист001-7082/27
Про ремонт автодороги Р-37 
Енергодар-Василівка-Бердянськ

69
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівський міськвиконком

07838/08-37 Лист01-01-11/2328
Про нагородження Овчиннікової-Руденко Т.О.

70
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком

07839/08-20 Лист08/09-1166
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього середовища

71
03.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07807/08-22 Лист17147/02-29/03
Про передачу об'єктів вулично-дорожньої мережі

72
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07847/08-22 Лист03/02-21/04773
Про хід виконання проектних робіт об`єкту 
"Будівництво пасажирського терміналу та 
обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя"

73
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

07848/08-39 Лист01-13/433
Про призначення перших виборів

74
12.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

07715/08-24 Лист02.01-21/1434
Про проекти рішень щодо добровільного 
об`єднання територіальних громад

75
29.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07720/08-10 Депутатське зверненняб/н
ЗОР КОВИЛІНА Т.М.
Про доцільність закриття та реорганізації 
Запорізького інституту післядипломної 
педагогічної освіти

76
10.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07721/08-10 Депутатське звернення270
ЗОР МАЙСТРО Д.М.
Про можливу передачу після завершення 
будівництва об`єкту

77
10.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07827/08-10 Депутатське звернення97
ДОР ГРИГОРЧУК О.С.
Про розгляд звернення КУ "Таврійський будинок 
інвалідів" ЗОР щодо виділення коштів

78
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07829/08-17 Лист04/10/16-003
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про надання копії оперативного плану роботи 
облдержадміністрації

79
04.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Обласна рада

07774/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2012 №10 (зі змінами)

80
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07775/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)17
Про внесення змін  та доповнень до Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
облради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)

81
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07776/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)18
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2016 рік, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 25.02.2016 
№6 (зі змінами)

82
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07777/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2014 №28, зі змінами та доповненнями

83
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07778/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)21
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2012 № 11 «Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки» (зі змінами 
та доповненнями)

84
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07779/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)22
Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку охорони здоров`я Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 24.12.2012 №10 (зі 
змінами та доповненнями)

85
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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07780/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін до обласної Програми 
підвищення якості та ефективності виконання 
представницьких та управлінських функцій 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування та території Запорізької 
області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 22.11.2012 №15, зі змінами

86
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07781/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)24
Про внесення змін  та доповнень до Програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Запорізькій області на 2013-2016 роки, 
затвердженої рішенням облради від 24.12.2012 № 6 
(зі змінами)

87
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07782/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.03.2016 №2

88
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07783/08-17 Рішення27
Про застосування програмно-цільового методу на 
рівні обласного бюджету Запорізької області

89
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07784/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)29
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку об`єднаних територіальних громад 
Запорізької області на 2016 рік, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2016 
№14

90
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07803/08-17 Лист189
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 10.10.2016

91
11.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13
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07804/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2016 році, затвердженого рішенням 
облради від 31.03.2016 № 18, зі змінами та 
доповненнями

92
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07805/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
облради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та 
доповненнями

93
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07806/08-17 Лист4323/01-05
Про розгляд листа Мінмолодьспорту щодо 
виділення коштів на організацію та проведення 
навчально-виховного та навчально-тренувального 
процесів

94
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07813/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)20
Про внесення змін до Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням облради від 14.02.2013 № 3 
(зі змінами)

95
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07814/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до рішення облради від 
31.03.2016 № 3 "Про  Програму подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на 2016-2020 роки

96
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

14
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07815/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про затвердження Програми з організації 
рятування людей на водних об'єктах Запорізької 
області на 2016-2018 роки

97
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07816/08-17 Рішення28
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 28.01.2016 № 10 "Про обласний бюджет на 
2016" (зі змінами та доповненнями)

98
05.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07851/08-17 Рішення4
Про звіт тимчасової контрольної комісії облради з 
перевірки фінансово-господарської діяльності КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР

99
05.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07852/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін в обласну цільову програму 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області, 
розвитку матеріально-технічної бази органів і 
підрозділів Національної поліції України,  УСБУ в 
Запорізькій області, військових частин Нацгвардії 
України, підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у 
Запорізькій області підрозділів 
Держприкордонслужби України на  2012-2016 роки 
зі змінами та доповненнями

100
05.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07853/08-17 Лист4365/01-13
Про розгляд листа КСП "Запоріжзеленгосп" щодо 
пропозицій з озеленення

101
11.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07854/08-17 Лист4239/01-27
Про розгляд відкритого звернення Національної 
асоціації адвокатів України щодо забезпечення 
гарантованого законом учасникам АТО на 
безоплатний проїзд

102
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

15
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07855/08-17 Лист4330/01-11
Про розгляд звернень КЗ "Запорізька 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 
спортивного профілю" ЗОР щодо виділення коштів 
з обласного бюджету на проведення системи 
протипожежної сигналізації та з інших питань

103
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07796/08-22 Лист31/10262
Про відсутність  підтверджених планових обсягів 
природного газу на І та ІІ декаду жовтня 2016 р.  
Концерн "Міські теплові мережі"

104
11.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07873/08-37 Лист36/2099234
Про нагородження Лисового С.І. (інші)

105
11.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

07801/08-37 Лист19137
Про нагородження Сушка І.Г.(інші) 

106
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07881/08-37 Лист1380/УК
Про нагородження Молчанова М.М.

107
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

07846/08-35 Лист225
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

108
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька АЕС

07729/08-37 Лист03-49/23598
Про нагородження Скакуна Д.Ю.

109
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

16
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07802/08-22 Лист75-84/23867
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію комунальних підприємств м. 
Енергодар

110
07.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07717/08-37 Лист14/163
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Шипотько Л.М.

111
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07728/08-37 Лист01-12/261
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Тараненка М.С.

112
03.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07730/08-32 Лист548
ПАТ "ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ ПрАТ"
Про вирішення конфліктної ситуації

113
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07762/08-32 Лист12723/3-16/56
ТОВ СГ "НІБУЛОН"
Про виділення земельної ділянки

114
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07808/08-37 Лист5966/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Середича Р.М. (інші)

115
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07810/08-22 Лист1318
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

116
03.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07818/08-37 Лист154
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Карпенка М.Г.

117
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07843/08-37 Лист14/165
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Короленка М.К.

118
12.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07856/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОСЕРЕДОК ГО "ВО "ПАТРІОТ"
Про сприяння в проведенні 05.11.2016 
благодійного заходу

119
13.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07867/08-22 Лист246
ТОВ "ЕКОВТОРРЕСУРС"
Про проведення обстеження промислового 
майданчику

120
28.09.2016від

№
від 13.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07885/08-32 Лист121016-01
ТОВ "ХАВЕР"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди

121
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07702/08-24 Лист16
КУ "РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
МИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про вирішення конфліктної ситуації

122
03.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07706/08-37 Лист163-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Никоненка О.С., Портуса Р.М.

123
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07755/08-37 Лист255
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"
Про нагородження Зубко Т.В.

124
10.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07758/08-35 Лист419
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ" ЗОР
Про співробітництво

125
11.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

07835/08-22 Лист257/16
ПАТ "БІАС"
Про корегування обсягів постачання природного 
газу на жовтень 2016 року

126
12.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07857/08-22 Лист01268/08
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
Про незаконний збір коштів з пільгових категорій 
населення керівництвом автовокзалів області

127
03.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07868/08-29 Лист388
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ 
"ІНВАСПОРТ"
Про розповсюджену інформацію щодо 
параолімпійської чемпіонки Черняк І.М.

128
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07883/08-37 Лист01-13/656
КЗ "ОРІХІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Маруєвої О.М.

129
10.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07884/08-37 Лист01-09/481
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Цюкової Н.І.

130
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07858/08-28 Лист10-10/2-16
ГО "ДІАБЕТИК"
Про сприяння в проведенні 14.11.2016 акції до 
Всесвітнього Дня Діабету

131
10.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Спортивні товариства

07882/08-37 Лист75/1
ЗОО ФСТ "ДИНАМО" УКРАЇНИ
Про нагородження Коваленка О.А.

132
08.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Установи культури

07800/08-37 Лист01/152
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ 
Про нагородження Квєткова М.М. (інші)

133
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

07761/08-27 Лист5/7-7133/0/2-16-
Про участь у Міжнародному економічному форумі 
"Львівщина- фабрика Європи" 03.11-04.11.2016

134
03.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07725/08-15 Лист03/1-01/630
(О.Дніпров) Про передплату "Офіційного вісника 
Президента України" на 2017 рік

135
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07773/08-15 Лист03-01/3296
(В.Ковальчук) Про відзначення 14 жовтня 2016 
року Дня захисника України 

136
10.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

07723/08-02 Указ338/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди 25-ї річниці незалежності України

137
22.08.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07724/08-02 Указ436/2016
Про відзначення у 2016 році Дня Гідності та 
Свободи

138
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07787/08-02 Указ427/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

139
01.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

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

07751/08-20 Лист01-19/964
Про виділення коштів

140
10.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07840/08-22 Лист01-19/986
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт дороги Р37

141
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07841/08-23 Лист01-29/965
Про збереження лабораторії в реформованій службі 
Держсільхозінспекції

142
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07842/08-20 Лист01-19/964
Про виділення коштів на ремонт автодоріг

143
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07845/08-20 Лист01-21/985
Про внесення змін до рішення облради від 
27.09.2011 № 4

144
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07711/08-20 Лист01-05/0901
Про виділення коштів

145
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07707/08-24 Лист01-14/2313
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

146
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07708/08-24 Лист01-14/2314
Про визначення державних інтересів для іх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

147
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07831/08-22 Лист61-35/1009
Про ремонт дорожнього покриття ділянки 
регіональної автомобільної дороги  Р-37 
Енергодар-Василівка-Бердянськ

148
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07871/08-20 Лист01-11/0599
Про сприяння у фінансуванні ремонту автодороги 
Р-37

149
11.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07832/08-35 Лист01-07/26/0617
Про неврахування до рейтингових показників 
району заборгованості із заробітної плати на ЕЦВ 
ЗГВ КП "Облводоканал"

150
06.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07834/08-20 Лист2284/01-07/08
Про надання дозволу на використання коштів з 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища Якимвської селищної ради

151
04.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07716/08-24 Лист02-01-31/557
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про проекти рішень щодо добровільного 
об`єднання територіальних громад

152
19.09.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07752/08-24 Лист02-14/797
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання висновку щодо відповідності ЗУ "Про 
добровільне об`єднання територіальних громад"

153
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07797/08-27 Лист1047
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснень щодо процедури 
встановлення білбордів

154
07.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07872/08-26 Лист1958
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонтні роботи будівлі Олексіївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

155
13.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07874/08-39 Лист01-11/810
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬРАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів

156
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07877/08-22 Лист1000
ВЕЛИКОЗНАМ'ЯНСЬКА СІЛЬРАДА 
К-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт автодороги

157
11.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07878/08-20 Лист998
ВЕЛИКОЗНАМ'ЯНСЬКА СІЛЬРАДА 
К-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію водогону

158
11.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

07703/08-32 Лист02.1-26/04.4/142
Про надання роз`яснень при роботі з деякими 
екологічними документами 

159
04.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07705/08-20 Лист02.1-26/03.2/144
Про виділення коштів

160
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Управління капітального будівництва

07844/08-20 Лист5/1717
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

161
11.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ 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

07704/08-45 Лист400/03-17
Про навчання за тематичною професійною 
програмою підвищення кваліфікації

162
04.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07869/08-43 Лист22-ц/778/3172/1
Судова повістка про виклик до суду на 22.11.2016

163
05.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07753/08-20 Лист06.2-09/434-694
Про стан використання субвенції

164
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07754/08-20 Лист06.2-09/435-695
Про надання інформації щодо прогнозу 
перерахування субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

165
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ 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

07793/08-37 Лист02/5/8232
Про нагородження Іваненка І.В. (інші)

166
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07714/08-27 Лист02.3-10/2936
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на 
період до 2020 року

167
04.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

07701/08-20 Лист461/9/08-01-14-0
Про надання інформації щодо загального стану 
простроченої дебіторської заборгованості за 
зовнішньоекономічними договорами

168
06.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

07812/08-27 ЛистЕД.3.1-20/8844
Про передплату офіційних видань Мін'юсту на 
2017 рік

169
10.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

07876/08-32 Лист3506/02
Про перешкоджання в проведенні перевірок на 
ПАТ "Дніпроспецсталь"

170
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07766/08-43 Лист808/2506/16
Про копію ухвали про зупинення провадження за 
позовною справою Старун С.М.

171
05.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07836/08-41 Лист05/1-2387-16
Про надання інформації щодо результатів розгляду 
звернень мешканців смт Більмак Більмацького р-ну

172
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07710/08-20 Лист10/1515
Про виділення коштів на поточний ремонт доріг

173
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07880/08-37 Лист8/1583
Про нагородження Тімченка Г.А.

174
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

07760/08-31 Лист2301/03-14619
Про надання пропозицій до квоти імміграції на 
2017 рік

175
05.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07791/08-41 Лист59/11-3003нт
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

176
04.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07817/08-41 Лист59/5/1305нт
Про надання інформації щодо виділення 
спеціальних коштів на фінансування охорони 
культурної 

177
12.09.2016від

№
від 11.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07826/08-49 Лист59/17/1991дск
Про надання копій документів щодо Томілової  
М.В.

178
07.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07830/08-41 Лист59/5/1-1444нт
Про загрозу державній політиці у сфері 
реформування місцевого самоврядування

179
10.10.2016від

№
від 12.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

07870/08-41 Лист59/6/1-1446нт
Про посилення безпеки установ соціальної сфери

180
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07763/08-39 Постанова437
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 18 
грудня 2016 року

181
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07764/08-39 Постанова438
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 11 грудня 2016 
року

182
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07765/08-39 Лист21-28-2436
Про надання працівнику органу Державного 
реєстру виборців засоби доступу до бази 
Державного реєстру виборців

183
07.10.2016від

№
від 10.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07789/08-39 Постанова440
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

184
07.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

07792/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення Долинської сільради 
Запорізького р-ну щодо бездіяльності 
правоохоронних органів

185
06.10.2016від

№
від 11.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна аудиторська служба України

07850/08-20 Лист21-14/69
ТРЕНІНГ 07-11.11.2016
Про участь у тренінгу

186
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

07849/08-21 Лист6286/0/20-16
Про сприяння проведення 01.11.2016 навчального 
семінару

187
12.10.2016від

№
від 13.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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