
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.10.16 по 21.10.16

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

07952/08-79 Протокол голови ОДА12
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ
п.1   Бойко А. Ю.       (31.10.2016) 
п.2   Гугнін Е А; Тоцький В Є; Чуктуров П Г ; 
Мещан І В ; Озерова Т Я ; Клименко В І ; Мороко 
В В ; Матвеєва А І  (постійно)
п.3   Мещан І. В.       (25.10.2016)
п.4   Слепян Е.В.      (28.10.2016)

1
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08006/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Іванченко О.Г. (та інші)

2
19.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08098/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Філіпович Л.Ф. (та інші)

3
21.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08099/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Теплової І.А. (та інші)

4
21.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08114/08-20 Листб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про встановлення надбавок

5
21.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

07951/08-37 Листб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про нагородження Германюка О.Б. (інші)

6
18.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07898/08-01 Закон України1542-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та ЄС 
з атомної енергії про  наукову і технологічну 
співпрацю та асоційовану участь України у 
Програмі наукових досліджень та навчання 
Євратом (2014-2018)

7
22.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07899/08-01 Закон України1536-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Республіки Польща про взаємну охорону 
інформації з обмеженим доступом

8
21.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07900/08-01 Закон України1541-VIII
Про внесення змін до ст. 12 Закону України "Про 
ринок природного газу"

9
22.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07901/08-01 Закон України1533-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо правової долі земельних ділянок, 
власники яких померли

10
20.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07902/08-01 Закон України1532-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення мінімального строку 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, на яких проводиться гідротехнічна 
меліорація

11
20.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07903/08-01 Закон України1531-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про побічні 
продукти тваринного походження, не призначені 
для споживання людиною" щодо узгодження його 
положень у сфері поводження з продуктами 
тваринного походження, що належать до категорії 
ІІ, з вимогами законодавства ЄС

12
20.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

07904/08-01 Постанова1655-VIII
Про відзначення 175-річчя з часу заснування 
Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця

13
05.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07905/08-01 Постанова1654-VIII
Про ухвалення Рекомендацій парламентських 
слухань на тему: "Стан реалізації засад 
антикорупційної політики в Україні"

14
05.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07906/08-01 Постанова1602-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, 
методи та способи"

15
22.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07907/08-01 Закон України1534-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів" щодо оптової 
торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з 
власного (не придбаного) виноматеріалу

16
20.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07908/08-01 Закон України1535-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Держави Ізраїль щодо працевлаштування членів 
сім'ї співробітника дипломатичного 
представництва або консульської установи

17
21.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07909/08-01 Закон України1530-VIII
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
"Основний кредит для аграрної галузі - Україна") 
між Україною та Європейським інвестиційним 
банком

18
20.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07910/08-01 Постанова1653-VIII
Про Заяву ВРУ "Про незаконне позбавлення 
свободи українських журналістів Романа Сущенка 
та Миколи Семени"

19
05.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07911/08-01 Постанова1652-VIII
Про Звернення ВРУ до міжнародних організацій та 
парламентів іноземних держав щодо засудження і 
невизнання заборони РФ Меджлісу 
кримськотатарського народу та щодо захисту 
корінного народу Криму міжнародним 
співтовариством

20
05.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07915/08-10 Депутатське звернення04-33/19-1528(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про розгляд звернення Бабака М.А. щодо передачі 
будівлі Інституту механізації тваринництва 
УААЕУ, розташованого на території 
Національного заповідника "Хортиця", 
Мінкультури України

21
10.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07967/08-14 Лист04-23/17-1431
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про стан і проблеми підготовки навчальних 
закладів України до 2016/2017 навчального року

22
11.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

07912/08-10 Депутатське звернення187/02-9654
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Удода Г.І. щодо забезпечення його 
житлом та надання матеріальної допомоги

23
19.09.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07913/08-10 Депутатське звернення1090
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі під 
дитячий садочок в сел.Малокатеринівка 
Запорізького р-ну

24
07.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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07914/08-10 Депутатське звернення04-04/06-132(23
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.  
Про виділення коштів для обладнання 
комп`ютерного класу в Іванівському НВК 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну

25
07.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08010/08-44 Лист133
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "СХІД"
Про перенесення терміну перевірки

26
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07888/08-33 Лист1736792091-ОА/
АВІАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ НЬЮ 
ЕРА
Про співробітництво

27
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07990/08-33 Лист77/16
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В 
ПОЛЬЩІ
Про щорічний V Міжнародний форум "Польський 
бізнес день" 24.11.2016

28
07.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08039/08-33 Листб/н
МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА 
ШОВКОВОГО ШЛЯХУ
Про участь у роботі Першого українського Форуму 
Шовкового шляху 07.11.2016

29
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

08014/08-32 Листб/н
ЖЕЛЯЗКОВА В.В.
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

30
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08097/08-32 Листб/н
ГОВБІНДЕР А.К.
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

31
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Інші кореспонденти

07918/08-32 Лист1135
ДП "КИЇВСЬКИЙ ЕТЦ ДЕРЖПРАЦІ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

32
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07919/08-32 Лист148-БЕТЦ-16
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

33
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07920/08-32 Лист765
ДП "СХІДНИЙ ЕТЦ ДЕРЖПРАЦІ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

34
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07921/08-32 Лист220
ДП "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

35
03.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07922/08-32 Лист46-04-01/1640
ДП "ЗАХІДНИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

36
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07923/08-32 Лист693
ДП "ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖ ПРАЦІ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

37
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07929/08-27 Лист1252
МІЖНАРОДНИЙ ДІЛОВИЙ ЖУРНАЛ 
"ІМІДЖ.UA"
Про співробітництво

38
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

07966/08-33 Лист2016/10-13
СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПРООН В УКРАЇНІ
РЕГІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 27.10.2016
Про участь у консультаціях

39
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07970/08-13 Листб/н
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРЧА 
ПАЛАТА
Про сприяння в проведенні 04.11.2016 навчань

40
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07973/08-24 Лист216
ТОВ "МАНУФАКТУРАГРУП"
Про співробітництво

41
11.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07974/08-28 Лист02/905
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про підтримку роботи патронажної служби 
Товариства Червоного Хреста України

42
12.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08000/08-45 Лист88(16)
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про сприяння в проведення семінару 26.10.2016

43
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08037/08-33 Лист188/6
Проект ПРОМІС
Про робочу поїздку до Польщі 20-26.11.2016

44
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08077/08-47 Лист17.10.16/11
ДП "КОНІКА МІНОЛТА УКРАЇНА"
Про співпрацю у сфері послуг електронного 
документообігу

45
17.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08078/08-33 Лист378
ПП "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "СІМ"
Про участь у стратегічній сесії 01.11.2016

46
17.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08111/08-28 Лист01/405/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про забезпечення медичною допомогою 
внутрішньо переміщених осіб

47
18.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські організації

07935/08-38 Лист16/04869
МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ЧЕРВОНГО ХРЕСТА
Про виготовлення та розміщення соціальної 
реклами

48
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства

07992/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ФРН
Про стажування у Федеральному міністерстві 
закордонних справ Німеччини 08-24.03.2017

49
10.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08045/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ІРАН В УКРАЇНІ
Про Спеціалізовану виставку в м. Києві 
26-29.10.2016

50
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

08119/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про судову повістку про виклик до суду на 
14.11.2016

51
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07889/08-09 Доручення36629/1/1-16
(В.Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації 

52
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07890/08-09 Доручення36812/1/1-16
(В.Гройсман) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про формування місцевих бюджетів на 2017 рік

53
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07891/08-09 Доручення36102/1/1-16
(В.Гройсман) До листа Посольства Словацької  
Республіки в Україні
Про сприяння в проведенні прозорої перевірки 
(скарга від ТОВ Міла Мед)

54
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07892/08-09 Доручення31511/1/1-16
(В.Гройсман) До листа ГО "Сила майбутнього"
Про вирішення житлових проблем вимушено 
переміщених осіб

55
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07893/08-09 Доручення36673/1/1-16
(В.Гройсман) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про підтримку лісової галузі

56
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07894/08-09 Доручення32339/4/1-16
(В. Кириленко) Про поліпшення 
житлово-побутових умов спортсменів

57
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07895/08-09 Доручення35274/4/1-16
(В.Гройсман) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення Запорізького 
міськвиконкому щодо формування показників 
міжбюджетних відносин у 2017 році

58
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07896/08-09 Доручення36724/1/1-16
(П.Розенко) До листа Українського інституту 
національної пам'яті
Про надання інформації щодо перейменування 
об'єктів топоніміки та демонтаж пам'ятників, 
пам'ятних знаків

59
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

07897/08-04 Протокол наради 
(засідання)

35543/5/1-16
(В.Гройсман) Про проблемні питання формування 
державного та місцевих бюджетів на 2017 рік, 
подальшого реформування системи освіти, зокрема 
професійно-технічної, а також підготовки 
житлового фонду, об'єктів комунального 
господарства та інфраструктури до роботи в 
осінньо-зимовий період 206/17 року

60
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07947/08-09 Доручення37534/0/1-16
(Г.Зубко) За результатами робочої поїздки до 
м.Василькова Київської обл. 11.10.2016

61
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07948/08-09 Доручення36572/1/1-16
(В.Гройсман) МІЖНАРОДНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ 01-02.11.2016
Про участь у бізнес-форумі

62
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07949/08-09 Доручення33588/3/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Асоціації 
"Міжобласна північно-азовська рибакспілка" щодо 
розвитку рибного господарства в Азовському морі

63
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07950/08-09 Доручення36504/1/1-16
(В.Бондаренко) До листа ТОВ "Озон Інвестмент"
Про проведення зустрічі щодо долі майна ТОВ 
"Озон Інвестмент"

64
15.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07980/08-03 Постанова706
Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, 
що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення 
розрахунків з постачальником природного газу, на 
якого покладено спеціальні обов'язки

65
11.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07981/08-03 Постанова704
Про внесення змін до Положення про покладання 
спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку 
природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу(відносини 
у перехідний період)

66
05.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07982/08-03 Розпорядження742-р
Деякі питання опалювального сезону 2016/17 року

67
05.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08019/08-09 Доручення35993/2/1-16
(М. Тітарчук) Про селекторну нараду 21.10.2016 з 
питань впровадження електронного документообігу

68
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08020/08-09 Доручення37037/1/1-16
(В. Гройсман) До звернення НДУ БАНДУРОВА 
В.В.
Про формування місцевих бюджетів на 2017 рік

69
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08021/08-09 Доручення37051/1/1-16
(В. Гройсман) До звернення Комітету ВРУ з питань 
сім'ї...
Про передачу будівлі Інституту механізації 
тваринництва УААН

70
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08022/08-09 Доручення36710/1/1-16
(В. Федорчук) Про стан місць масового відпочинку 
на водних об'єктах України

71
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08023/08-04 Витяг з протоколу43
(В. Гройсман) п. 8.3. Рішення з окремих питань 
щодо здійснення контролю за дотриманням вимог 
техногенної та пожежної безпеки на об'єктах 
перебування учнів та студентів

72
11.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08034/08-09 Доручення35754/1/1-16
(В.Гройсман) НДУ ВАНАТ П.М.
Про передачу майнового комплексу Дослідної 
станції ефіроолійних та малопоширених культур 
НААНУ

73
10.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08035/08-09 Доручення38072/0/1-16
(В.Гройсман) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.10.2016
Про участь у селекторній нараді

74
19.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11



№
з/п
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08049/08-09 Доручення37978/1/1-16
(М. Тітарчук) Про селекторну нараду 20.10.2016 з 
питань впровадження електронного документообігу

75
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08050/08-09 Доручення36355/1/1-16
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про реалізацію 
рекомендацій парламентських слухань з питань 
транскордонного співробітництва

76
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08051/08-09 Доручення37171/1/1-16
(В. Гройсман) Про аудит використання коштів 
субвенції на придбання житла для сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів, які брали участь 
в АТО

77
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08052/08-09 Доручення37758/1/1-16
(В. Гройсман) Про виділення у 2017 році з 
державного екофонду коштів на реалізацію проекту 
з водопостачання та водовідведення смт Кирилівка 
Якимівського району

78
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08054/08-09 Доручення37756/1/1-16
(В. Гройсман) Про виділення коштів з державного 
бюджету на ремонт автомобільних доріг загального 
користування

79
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08056/08-09 Доручення37757/1/1-16
(В. Гройсман) Про удосконалення механізму 
фінансування регіонального розвитку

80
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08057/08-09 Доручення37353/1/1-16
(В. Кістіон) Про скрутне фінансове становище ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

81
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08058/08-09 Доручення37120/1/1-16
(В. Кириленко) Про фінансування 
професійно-технічних навчальних закладів

82
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08059/08-09 Доручення37799/1/1-16
(В.Федорчук) Про колективне звернення 
працівників "Запорізький кінний завод № 86" щодо 
можливої передачі земель філії в оренду

83
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08060/08-04 Доручення36838/6/1-16
(В.Гройсман) Про готовність підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до сталого 
проходження осінньо-зимового періоду 2016/17 
року та стан призначення населенню житлових 
субсидій

84
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08061/08-03 Постанова705
Про внесення змін до Порядку перерахування 
деяких субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг, субсидій та 
компенсацій

85
11.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08062/08-03 Постанова707
Про внесення змін до постанови КМУ від 
16.09.2016 № 727

86
22.09.2016від

№
від 20.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08103/08-09 Доручення38023/0/1-16
(В. Гройсман) Про перерозподіл медичної 
субвенції для виплати заробітної плати медичним 
працівникам

87
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08104/08-09 Доручення37402/1/1-16
(В. Гройсман) Про завершення будівництва 
інженерних споруд

88
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08105/08-09 Доручення37742/1/1-16
(П. Розенко) НДУ ВІЛКУЛ О.Ю.
Про розпорядження коштами від міжнародних 
організацій для вирішення проблем переселенців

89
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08106/08-09 Доручення36229/1/1-16
(В. Гройсман) Про питання захоронення твердих 
побутових відходів

90
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08107/08-09 Доручення36413/1/1-16
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 06.10.2016 № 436 "Про відзначення у 
2016 році Дня Гідності та Свободи"

91
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08108/08-04 Протокол38134/0/1-16
(В. Кириленко) Про подальший розвиток 
студентського спорту у вищих навчальних закладах

92
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07941/08-18 Лист37-26-1-11/1604
Про звернення на урядову "гарячу лінію" 
Скрипченко Л.З.

93
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

07925/08-37 Лист01-16/10701
Про нагородження Максименка О.В., Ясенєвої С.В.

94
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08024/08-33 Лист610/16-200-1384
Про запити дипломатичних представництв РФ 
щодо надання статистичних даних стосовно 
торговельно-економічної та інвестиційної взаємодії

95
13.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08118/08-35 Лист5979/11/14-16
Про аналіз проекту постанови КМУ з питань 
безоплатного проїзду для внутрішньо переміщених 
осіб

96
21.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство культури

08028/08-31 Лист2425/18/14-16
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо відзначення 500-річчя Реформації

97
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08025/08-29 Лист8726/3.2
Про проведення конкурсу для обдарованої молоді

98
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07997/08-24 Лист1/9-555
Про опалення навчальних закладів

99
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07957/08-24 Лист7/9-12439
Про звернення ТОВ "Оріхівтепломережа" щодо 
відключення споживачів від мереж 
централізованого опалення та стягнення 
економічних санкцій

100
10.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07960/08-24 Лист7/11-12196
Про протокол наради з питань поводження з 
побутовими відходами 

101
04.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07961/08-24 Лист7/11-12316
Про надання інформації щодо виконання підп.1 п.4 
Плану заходів з увічнення пам`яті захисників 
України на період до 2020 року, затвердженого 
розпорядженням КМУ від 23.09.2015 № 998-р

102
06.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07962/08-24 Лист7/11-12317
Про надання інформації щодо проведення щорічної 
всеукраїнської акції "За чисте довкілля" та Дня 
довкілля у 2016 році

103
06.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07978/08-45 Лист7/13-12661
Про надання інформації щодо об'єднаних 
територіальних громад

104
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08067/08-24 Лист7/9-12764
КОНФЕРЕНЦІЯ 08.11.2016
Про участь у конференції

105
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08082/08-45 Лист7/13-12752
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання оптимізації системи територіальної 
організації влади"

106
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07956/08-35 Лист15062/0/14-16/56
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження типових положень про центр 
соціально-психологічної допомоги, соціальний 
гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, соціальний центр матері 
та дитини,..."

107
12.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07963/08-29 Лист14835/0/14-16/59
Про інформування органів Національної поліції 
України щодо фактів торгівлі людьми

108
10.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08053/08-35 Лист15358/0/14-16/17
Про селекторну нараду 24.10.2016

109
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08065/08-30 Лист15332/0/14-16/59
Про відзначення 18.11.2016 Європейського дня 
захисту дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства

110
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

07917/08-20 Лист31-15050-07-5/2
ЗУСТРІЧ 20.10.2016
Про участь у зустрічі

111
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07928/08-20 Лист31-31000-03-24/
Про оприлюднення інформації щодо використання 
публічних коштів

112
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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07931/08-20 Лист31-06020-19-21/
Про оптимізацію мережі закладів охорони здоров'я

113
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07933/08-20 Лист31-29020-09-5/2
Про верифікацію достовірності інформації щодо 
санаторно-курортного лікування інвалідів, 
учасників АТО, ветеранів війни,...

114
10.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07934/08-20 Лист31-29020-09-7/2
Про верифікацію достовірності інформації щодо 
надання щомісячної адресної безготівкової субсидії

115
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацьський міськвиконком

07988/08-20 Лист2617/21-15
Про виділення коштів для виплати заробітної плати 
працівникам Токмацької ЦРЛ

116
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

07943/08-39 Лист02-01-21/1548
Про призначення перших виборів

117
17.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08001/08-20 Лист02-01-21/1550
Про виділення коштів на придбання техніки та 
обладнання

118
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

08038/08-22 Лист784
Про ремонт дороги по вул. Толстого

119
17.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Оріхівська міська рада

08004/08-45 Лист1407/02-01-15
Про надання висновку

120
18.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07916/08-10 Депутатське звернення35
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
підвідного газопроводу

121
10.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07954/08-10 Депутатське звернення102
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт водопровідної мережі

122
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07955/08-10 Депутатське звернення103
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання меблів

123
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07979/08-10 Депутатське звернення1/2016/5
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про невиконання графіку виконання робіт

124
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08084/08-10 Депутатське звернення02-191
ДОР КЮРЧЕВ В.М.
Про фінансування реконструкції будівлі Музейного 
комплексу "Кам'яна могила" за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

125
17.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08100/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування ремонту БК "Ювілейний" 
Фруктовської сільської ради Мелітопольського 
р-ну

126
21.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08102/08-10 Депутатське звернення030
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про внесення змін до рішення облради від 
28.07.2016 № 17

127
21.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07932/08-17 Лист4412/01-11
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
фінансування об'єктів у Вільнянському р-ні області

128
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07945/08-17 Лист01-26/1604
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
18.10.2016
Про участь у засіданні

129
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07977/08-17 Лист4532/01-11
Про звернення Кам'янсько-Дніпровської 
райдержадміністрації щодо включення до переліку 
об'єктів пріоритетних проектів реконструкцій та 
капітального ремонту

130
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07983/08-17 Лист01-26/1605
Про дотримання Регламенту роботи Запорізької 
облради сьомого скликання

131
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07984/08-17 Лист4644/01-11
Про лист Дніпрорудненської міськради щодо 
придбання спеціального автотранспорту

132
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07985/08-17 Лист4200/01-11
Про лист ДП "Запорізький облавтодор" щодо 
виділення коштів  з обласного бюджету

133
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07995/08-17 Рішення30
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 07.07.2015 № 1 "Про схвалення проекту 
Перспективного плану формування територій 
громад Запорізької області" (зі змінами)

134
05.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07996/08-17 Рішення10
Про здійснення закупівель за кошти обласного 
бюджету в інтересах замовників за рамковими 
угодами

135
05.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08029/08-17 Лист01-26/1609
Про надання інформації щодо проектів, які 
фінансуються у 2016 році

136
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08030/08-17 Розпорядження129-р
Про скликання дев'ятої сесії Запорізької обласної 
ради сьомого скликання

137
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08055/08-17 Лист3874/01-26
ДОР БУРЯК О.М.
Про перелік об'єктів інфраструктури м. 
Мелітополя, що потребують першочервого 
фінансування з обласного бюджету в 2017 році

138
13.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08120/08-10 Лист4591/01-10
До звернення ДОР КОВИЛІНОЇ Т.М.
Про доцільність закриття КЗ "Запорізький 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти"

139
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08122/08-17 Лист01-04/1109
Про включення Харківського державного 
авіаційного виробничого підприємства до Переліку 
об'єктів права державної власності

140
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

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

08101/08-17 Лист190
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки комісії

141
21.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08121/08-17 Лист17
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ 
ОБ'ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД...
Про висновок постійної комісії

142
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроенерго"

08002/08-37 Лист09/1617
Про нагородження Дегтяренка С.М.

143
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

08091/08-22 Лист31/10809
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність підтверджених планових обсягів 
природного газу на І, ІІ та ІІІ декаду жовтня 2016 р.

144
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07926/08-22 Лист007-41/15602
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

145
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08069/08-22 Лист005-001/15901
Про розрахунковий норматив відрахування коштів

146
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07994/08-20 Лист03/2069668
Про сумісне фінансування у 2017 році послуг з 
надання спортивних споруд спортивного манежу 
ПАТ "Запоріжсталь"

147
12.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

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

07999/08-22 Лист1/40
Про тарифи на електроенергію

148
11.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08117/08-37 Лист09/24-2121
Про нагородження Кравченка В.А.

149
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Радіоприлад"

08071/08-37 Лист124-2431
Про нагородження Александрова О.А. (інші)

150
20.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08095/08-27 Лист130
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ...
Про оргкомітет з підготовки святкування Дня 
енергетика

151
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07924/08-32 Лист1513/01
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

152
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08008/08-22 Лист18/10
ТОВ "СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ"
Про обстеження щодо заготівлі та переробки 
брухту чорних та кольорових металів

153
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08009/08-20 Лист1081
ТОВ "ІНФОКОМ ЛТД"
Про фінансову допомогу

154
13.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08015/08-32 Лист42
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР "ГІДРОПРОЕКТ"
Про погодження Паспорта водного об'єкта

155
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08027/08-32 Лист177
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про погодження паспортів водних об'єктів

156
19.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08047/08-37 Лист1
АСОЦІАЦІЯ "РІСТ-ХОЛДІНГ"
Про нагородження Бродоси Д.В.

157
07.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08048/08-37 Лист2
АСОЦІАЦІЯ "РІСТ-ХОЛДІНГ"
Про нагородження Силенко Н.А. (та інші)

158
10.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08074/08-24 Лист03-09/16
ТОВ "ПЕЛЕТ СТАНДАРТ"
Про надання інформації за результатами наради

159
26.09.2016від

№
від 20.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08096/08-32 Лист403
ТОВ "ІНДУСТРІЯ, ЛТД"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

160
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07886/08-37 Лист104/10
СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Бондаренка О.С.

161
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07930/08-37 Лист01-16/302
КЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Єропудової С.В.

162
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07968/08-32 Лист899
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Про реалізацію державної політики у галузі 
використання та охорони земель

163
10.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

07971/08-26 Лист1/10-03
РАДА РЕКТОРІВ ЗАПОРІЗЬКОГО 
ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ
Про проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України"

164
10.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07989/08-22 Лист925
ДП "ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ"
Про недопущення банкрутства ДП "Газ 
Мелітополя" ПАТ "Мелітопольгаз"

165
06.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08005/08-35 Лист02-упо
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ 
ОРГАН НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про заборгованість із заробітної плати

166
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08007/08-22 Лист1848
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про недопущення ліквідації ЗДП "Кремнійполімер"

167
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08070/08-44 Лист1/4113
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬККОМАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про оголошення мобілізації на поставку техніки

168
20.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08072/08-32 Лист11/6991
ДНІПРОВСЬКА ЕС
Про затвердження проекту  землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

169
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08116/08-32 Лист65
ПП "СЛАВУТИЧ-ТАРА"
Про надання роз'яснень з приводу затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки

170
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07964/08-37 Листб/н
КОМІТЕТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА 
ДІЯМИ ВЛАДИ В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ Р-НІ
Про нагородження Єременка М.М.

171
18.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08083/08-27 Лист82
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про запрошення на презентацію книги Михайлової 
В.Г. про запорізьких героїв АТО 21.10.2016

172
20.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08115/08-20 Лист91-01/16
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про надання фінансової допомоги

173
17.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

08086/08-37 Лист523
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 1" 
ЗОР
Про нагородження Воробйова О.С.

174
18.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08087/08-37 Лист522
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 1" 
ЗОР
Про нагородження Завалій С.Ю.

175
18.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08088/08-37 Лист521
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 1" 
ЗОР
Про нагородження Москаль В.О.

176
18.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08089/08-37 Лист520
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 1" 
ЗОР
Про нагородження Олійник Л.Г.

177
18.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ 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

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08043/08-15 Лист09-07/401
(Н. Анненкова) Про зняття з контролю листа від 
19.05.2015 № 03-01/920

178
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08090/08-15 Лист03-01/3458
(В. Ковальчук) Про підготовку до проведення 
дитячих пришкільних таборів з поглибленим 
вивченням англійської мови "GoСamp"

179
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08109/08-15 Лист44-01/150
(Д. Шимків) До листа Посольства Словацької 
Республіки
Про діяльність ТОВ "Міла Мед" (Бердянський 
район)

180
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07972/08-28 Лист01-17/993
Про виділення медичного обладнання

181
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08017/08-36 Лист01-16/1076
Про звільнення Попова Ю.П.

182
17.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08079/08-27 Лист01-16/1088
Про надання документів щодо перейменування 
селища

183
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08016/08-22 Лист01-48/1332
Про гарантії щодо погашення заборгованості з 
електроенергії

184
19.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08081/08-35 Лист218/01-23
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам Більмацького асфальто-бетонного 
заводу

185
20.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07993/08-20 Лист01-01-13/0726
Про фінансування заходів соціально-економічного 
розвитку окремих територій

186
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08068/08-20 Лист01-15/924
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості за виконані роботи по будівництву 
газопроводу

187
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08075/08-22 Лист01-24/1261
Про виділення коштів на проведення ремонту 
автодоріг району

188
12.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07946/08-20 Лист01-13/0533/01-1
Про внесення змін до рішення облради від 
28.07.2016 № 17

189
12.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08018/08-20 Лист01-13/0533/01-1
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 28.07.2016 № 17

190
12.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08046/08-37 Лист01-11/0537
Про нагородження Пенгрина Я.Й.

191
17.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07987/08-27 Лист61-35/1023
Про меморіальний комплекс на честь радянських 
воїнів у с. Чапаєвка

192
18.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08031/08-25 Лист61-35/1029
Про процедуру проведення електронних закупівель

193
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07942/08-39 Лист01-09/368
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про призначення перших виборів

194
17.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07965/08-22 Лист109
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання вуличного освітлення

195
11.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07969/08-45 Лист1487
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
об'єднання територіальних громад району

196
03.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07975/08-39 Лист02-01-14/941
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р/НУ
Про призначення перших виборів

197
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08003/08-39 Лист02-01-31/635
ВОДЯНСЬКА СІЛЬРАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів

198
13.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08032/08-22 Лист397
МАЛОТОКМАЧАНСЬКА СІЛЬРАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільної дороги

199
19.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08044/08-37 Лист767
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Радченко М.І.

200
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08076/08-32 Лист1442/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про перевірку щодо встановлення власників 
земельної ділянки

201
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

08110/08-36 Лист09-01-06/0679
Про участь у судовому засіданні 27.10.2016

202
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів

07998/08-37 Листб/н
Про нагородження Денисенко О.В.

203
18.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

08036/08-36 Лист424/03-17
Про участь у проведенні навчання

204
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08064/08-41 Лист470/08/06-2016
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про надання інформації щодо дошкільних закладів 
та шкіл

205
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08080/08-41 Лист157043/27/2/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про охорону ТОВ "Квас Бевериджиз"

206
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07991/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА за позовом ПП "Діловий будинок"

207
06.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08085/08-43 Ухвала908/1947/16
УХВАЛА за позовом ТОВ "Агрос-М" про 
відкладення розгляду справи на 01.11.2016

208
13.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

07986/08-26 Лист09.3/611
Про проведення спеціалізованої виставки "Ярмарок 
освіти" 03-05.11.2016

209
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08113/08-33 Лист09.3/624
Про участь у Міжнародному форумі з питань 
інтеграції та кооперації "InCo Forum"

210
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07887/08-44 Лист405/пр
Про виконання завдання з відбору кандидатів на 
військову службу за контрактом

211
04.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07953/08-44 Лист1756
Про проведення наради 19.10.2016

212
17.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08112/08-44 Лист1739
Про результати перевірки стану військового обліку 
громадян України у Закарпатській області

213
11.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

08092/08-37 Лист2916/01-17
Про нагородження Величко Л.А. та Романової О.М.

214
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08093/08-37 Лист2913/01-17
Про нагородження Маругіна О.О. (та інші)

215
19.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08040/08-43 Лист808/2132/16/820
Про апеляційну скаргу за позовом Бєлова М.В.

216
12.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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08041/08-43 Лист808/1334/16/208
Про відкладення розгляду справи та судову 
повістку на 21.10.2016

217
12.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08042/08-43 Лист0870/2025/12/82
Про апеляційну скаргу ПАТ "Бердянський завод 
підйомно-транспортного обладнання"

218
11.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08123/08-43 Лист808/2132/16/820
Про апеляційну скаргу за позовом Бєлова М.В.

219
12.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07944/08-32 Лист02.01-21/2349
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ"
Про відновлення роботи пересувної лабораторії

220
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08011/08-37 Лист06/1709
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ...
Про нагородження Хомякової Л.І.

221
13.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08012/08-37 Лист06/1710
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ...
Про нагородження Логвиненка Д.І.

222
13.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08013/08-37 Лист06/1711
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ...
Про нагородження Плюйка Д.І.

223
13.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08073/08-44 Лист7/2037/пос
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про закріплення підприємств та організацій для 
надання шефської допомоги

224
18.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08094/08-32 Лист2341
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі по вул. Українська, 50

225
20.10.2016від

№
від 21.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08026/08-20 Лист11/1603
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт автомобільної дороги

226
19.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області

07976/08-32 Лист10/645
Про припинення тимчасового користування 
земельною ділянкою

227
07.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07937/08-41 Лист59/5/2-1448
Про проблемні питання, пов'язані з ліквідацію КП 
"Основаніє"

228
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08033/08-41 Лист59/
Про надання інформації щодо закупівлі кисню 
медичного лікувально-профілактичними закладами 
регіону

229
18.10.2016від

№
від 19.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна аудиторська служба України

07940/08-20 Лист21-14/67
Про веб-сторінку Держаудитслужби

230
07.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08063/08-33 Лист21-14/71
Про організацію тренінгу 21-25.11.2016

231
19.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті
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07958/08-22 Лист3113/02/14-16
Про надання інформації щодо розміщення в 
населених пунктах спеціально обладнаних пунктів 
для очікування автобуса та посадки і висадки 
пасажирів

232
10.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08066/08-34 Лист16-15514/161
Про зняття з контролю доручень КМУ

233
20.10.2016від

№
від 20.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

07936/08-22 Лист2231/2/7.2-5
Про визначення та надання переліку земельних 
ділянок

234
03.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07938/08-22 Лист172-01/16/5-16
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БІЗНЕС-ФОРУМ 01-02.11.2016
Про участь у бізнес-форумі

235
13.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07939/08-22 Лист166-01/19/5-16
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БІЗНЕС-ФОРУМ 01-02.11.2016
Про участь у бізнес-форумі

236
12.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07927/08-27 Лист3194/27/4
Про проведення міжнародної книжкової виставки 
"Книжкові контракти"

237
11.10.2016від

№
від 17.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

07959/08-24 Лист10617/18.3.1/7-1
Про дотримання суб'єктами господарювання у 
сфері теплопостачання вимог законодавства

238
10.10.2016від

№
від 18.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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