
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.10.16 по 31.10.16

Ф21-КА

№
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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08143/08-36 Листб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про вирішення фінансового питання

1
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08145/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мороко В.В. (інші)

2
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08146/08-36 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про погодження призначення Щелканова В.Г.

3
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08147/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Привал Н.М. (інші)

4
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08163/08-20 Листб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про преміювання керівництва Департаменту 
фінансів облдержадміністрації

5
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08376/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Басової В.В. (та інші)

6
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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Джерело  інформації 
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документа

08129/08-01 Закон України1659-VIII
Про внесення змін до Закону України  "Про 
Державний бюджет України на 2016 рік"

7
06.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08130/08-01 Закон України1660-VIII
Про внесення змін до Закону України  "Про 
Державний бюджет України на 2016 рік"

8
06.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08289/08-10 Депутатський запит11/10-748
(А. Парубій) До запиту НДУ Тетерука А.А.
Про протиправні дії ТОВ "Агрофірма "Славутич"

9
21.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08359/08-01 Закон України1651-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
авторське право та суміжні права" щодо 
використання об'єктів авторського права в 
пародіях, попурі та карикатурах

10
05.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08360/08-01 Закон України1638-VIII
Про внесення зміни до статті 265 Кримінального 
кодексу України щодо добровільної здачі 
радіоактивних матеріалів

11
04.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08361/08-01 Закон України1641-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впровадження інтегрованих підходів 
в управлінні водними ресурсами за басейновим 
принципом

12
04.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08362/08-01 Постанова1689-VIII
Про Звернення ВРУ до держав-членів 
Європейського Союзу, парламентів іноземних 
держав, парламентських асамблей та міжнародних 
організацій щодо завершення процесу ратифікації 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони

13
19.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2
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08363/08-01 Постанова1697-VIII
Про відзначення 200-річчя з часу заснування 
Національного університету "Львівська 
політехніка"

14
20.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08364/08-01 Постанова1698-VIII
Про відзначення 200-річчя з часу заснування 
Львівського торговельно-економічного 
університету

15
20.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08365/08-01 Постанова1699-VIII
Про відзначення 200-річчя з часу заснування 
Харківського національного аграрного 
університету імені В.В. Докучаєва

16
20.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08366/08-01 Постанова1700-VIII
Про вшанування 70-ї річниці ліквідації Вірменської 
Католицької Церкви в Західній Україні

17
20.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08367/08-01 Постанова1704-VIII
Про Декларацію пам'яті і солідарності Верховної 
Ради України та Сейму Республіки Польща

18
20.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08172/08-14 Лист04-14/12-5433
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про призначення позачергових виборів окремих 
сільських, селищних, міських голів

19
18.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України

08125/08-10 Депутатське звернення390/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про аварійний стан мосту в с. Берестове 
Бердянського р-ну

20
17.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08144/08-10 Депутатське звернення030/452
НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про стан забезпечення освітнього процесу

21
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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08281/08-10 Депутатське звернення187/02-08-10186
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про виділення земельної ділянки Барсегян Л.В.

22
06.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08351/08-10 Депутатське звернення2081720
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про лікування Пройчевої П.В.

23
25.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08371/08-10 Депутатське звернення083/2-1971
НДУ ЛЕЩЕНКО С.А.
Про надання інформації щодо призначення 
керівників обласних територіальних органів

24
27.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08219/08-37 Лист3699
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про нагородження Кішенець К.С. (та інші)

25
25.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08229/08-44 Лист2927
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про надання допомоги щодо комплектування 
військової частини військовослужбовцями 
військової служби за контрактом

26
19.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08230/08-37 Лист2995
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Божко С.С. (та інші)

27
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08277/08-44 Лист150/694
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПОЛЬОВА ПОШТА 
В6266
Про надання допомоги 

28
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

08177/08-24 Лист76-П
ВГО "ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА 
ІНІЦІАТИВА"
Про реалізацію механізму ЄДСМ

29
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

4
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08242/08-38 Лист84/16
ВГО "УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО "ГАЛІЦІЯ"
Про створення Полтавського обласного осередку 
ВГО УАТ "Галіція" в Запорізькій області

30
19.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08329/08-26 Лист10/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про розповсюдження досвіду Кіровоградської ОДА 
та Новогородківської РДА

31
28.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08348/08-25 Листб/н
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ"
Про семінар-практикум щодо користування 
системою ProZorro

32
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08210/08-33 Листб/н
PERRON CAMPAIGNS
Про неформальний контакт щодо нових методів 
для перемоги у виборчій компанії

33
25.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08216/08-33 Лист003
ICAD FOUNDATION
Про участь у проекті з питань розвитку 
підприємництва

34
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

08255/08-32 Листб/н
ПРОКУДІНА Т.Ф.
Про затвердження проекту землеустрою

35
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08160/08-32 Лист703-10/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

36
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08167/08-21 Лист01-1-684
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про участь у З'їзді ВГО "Український союз 
промисловців і підприємців" 10.11.2016 у м. Києві

37
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08215/08-33 Лист367-01/Р
ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР"
Про виставкові заходи 08-10.11.2016

38
07.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08270/08-45 Лист378/16
ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ 
НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ"
Про успіхи проведення децентралізації

39
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08279/08-29 Лист123
УІВП "ГАЛАКТИКА"
Про міжнародний проект "Я - Українка"

40
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08290/08-36 Лист03/1-6-14/1-629
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про семінари з підвищення кваліфікації 
01-25.11.2016

41
19.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08322/08-27 Лист25/10-16/6
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ВІСНИК "ВАША НАДІЯ"
Про участь в інтерв'ю

42
25.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08386/08-24 Лист85/1
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА ТА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ
Про семінар-нараду з питань енергозберігаючих 
заходів

43
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08395/08-35 Лист253/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про підготовку заходів до 30-річчя Організації 
ветеранів України

44
27.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Посольства
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

08249/08-33 Лист2.2.1.2.-1418
ПОСОЛЬСТВО ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 
УКРАЇНІ
Про зустріч 07-11.11.2016

45
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08349/08-33 Лист6139/14-200-144
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про проведення в Братиславі щорічної 
коопераційної біржі 03.11.2016

46
27.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

08399/08-33 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про участь у форумі "ВЕА" 07.11.2016 у м. Харкові

47
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

08159/08-43 Постанова908/1437/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду за позовом ТОВ "АГРОС-М"

48
18.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08321/08-43 Лист335/7598/16-а
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 21.11.2016 у справі за 
позовом Сєдової Н.І.

49
17.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

08297/08-26 Лист02/02/07
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "З КРАЇНИ В 
УКРАЇНУ"
Про освітній проект "Відкривай Україну"

50
21.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08134/08-09 Доручення37632/1/1-16
(В. Кістіон) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В., 
ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про виділення коштів на ремонт дороги Р-37 
Енергодар-Василівка-Бердянськ

51
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08136/08-09 Доручення38305/1/1-16
(В. Федорчук) Про діяльність ТОВ "Міла Мед" 
(Бердянський район)

52
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08137/08-09 Доручення37230/1/1-16
(В. Гройсман) До запиту НДУ КРИВОХАТЬКА 
В.В.
Про ситуацію, що склалася із забезпеченням 
населення твердим паливом

53
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08138/08-09 Доручення38320/0/1-16
(В. Гройсман) За результатами робочої поїздки 
Прем'єр-міністра України до Дніпропетровської та 
Запорізької областей, що відбулася 12.10.2016
Про видатки на будівництво мостового переходу у 
м. Запоріжжі

54
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08139/08-04 Протокольне рішення38341/0/1-16
(П. Розенко) Про стан залучення домогосподарств 
у систему субсидій

55
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08140/08-04 Витяг з протоколу44
(В. Гройсман) 8. Рішення з окремих питань щодо 
підключення до систем теплопостачання

56
19.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08141/08-03 Постанова710
Про ефективне використання державних коштів

57
11.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08142/08-03 Постанова712
Про деякі питання реалізації проектів у рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

58
22.09.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08187/08-09 Доручення38333/1/1-16
(С. Кубів) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про включення заходів до переліку об'єктів, що 
фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам

59
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08188/08-04 Протокол38734/0/1-16
(В. Гройсман) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

60
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08189/08-03 Постанова719
Про питання забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, а також 
інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, 
які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов

61
19.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08190/08-03 Постанова717
Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
КМУ від 24.06.2016 № 395

62
19.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08191/08-03 Постанова736
Про затвердження Типової інструкції про порядок 
ведення обліку, зберігання, використання і 
знищення документів та інших матеріальних носіїв 
інформації, що містять службову інформацію

63
19.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08193/08-49 Доручення1369/1/1-16-ДС
(С. Кубів) Про внесення змін до Плану цивільного 
захисту України на особливий період

64
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08235/08-09 Доручення38819/0/1-16
(В. Гройсман) Про Бюджетні висновки ВРУ, 
схвалені постановою ВРУ від 20.10.2016 № 
3952-VIII

65
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08236/08-09 Доручення38331/1/1-16
(С. Кубів) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про включення заходів до переліку об'єктів, що 
фінансуються у 2016 році

66
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08237/08-09 Доручення21493/8/1-16
(В. Кириленко) Про заборгованість 
професійно-технічних навчальних закладів

67
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08238/08-09 Доручення37367/1/1-16
(В. Гройсман) Про відзначення 175-річчя з часу 
заснування Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця

68
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08239/08-09 Доручення38860/0/1-16
(В. Гройсман) Про результати участі 
Прем'єр-міністра України у розширеному засіданні 
колегії МВС 20.10.2016

69
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08285/08-09 Доручення38325/1/1-16
(С. Кубів) НДУ САБАШУК П.П.
Про включення заходів до переліку об'єктів, що 
фінансуються у 2016 році

70
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08286/08-09 Доручення38332/1/1-16
(С. Кубів) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про включення заходів до переліку об'єктів, що 
фінансуються у 2016 році

71
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08287/08-09 Доручення38344/1/1-16
(С. Кубів) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про включення заходів до переліку об'єктів, що 
фінансуються у 2016 році

72
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08288/08-09 Доручення32330/1/1-16
(С. Кубів) Про створення міжвідомчої комісії

73
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10



№
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

08324/08-09 Протокол37008/7/1-16
(В. Гройсман) Про допомогу домогосподарствам з 
оформлення житлових субсидій

74
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08325/08-09 Доручення38840/1/1-16
(В. Гройсман) НДУ ФЕЛЬДМАН О.Б.
Про розвиток проектів допомоги дітям з соціально 
незахищених родин і дитячих будинків

75
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08326/08-09 Доручення38032/1/1-16
(В. Федорчук) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОЇ 
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ"
Про житловий фонд на о. Хортиця

76
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08327/08-09 Доручення39175/1/1-16
(В. Федорчук) Про експлуатаційно-технічне 
обслуговування апаратури оповіщення і зв'язку 
цивільної оборони

77
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08337/08-49 Доручення1362/1/1-16-ДС
(В. Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (10-16.10.2016)

78
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08355/08-09 Доручення39504/0/1-16
(Г. Зубко) Про проект Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України

79
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08356/08-09 Доручення39079/1/1-16
(В. Кістіон) Про передачу Бердянського аеропорту 
у державну власність

80
27.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

08369/08-22 Лист50/11-604
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про добудову газопроводів

81
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний інститут стратегічних досліджень
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08379/08-34 Лист293/997
Про йодну профілактику на випадок радіаційної 
аварії на АЕС

82
27.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08185/08-23 Лист37-18-4-11/1694
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції розвитку сільських територій"

83
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08247/08-23 Лист37-32-2-11/1713
Про проведення вебінару 03.11.2016

84
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08372/08-23 Лист27-18-2-11/1726
Про участь у семінарі з питань створення 
агрорекреаційних кластерів 03-04.11.2016

85
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08157/08-32 Лист5/3-10/9604-16
Про надання інформації для інвентаризації 
парникових газів

86
12.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08127/08-33 Лист4232-06/33604-0
Про Спеціалізовану виставку експортного 
потенціалу Ірану 26-29.10.2016

87
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08170/08-32 Лист01-647
ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА
Про участь у стратегічному проекті "Дегазифікація 
сміттєзвалища України"

88
18.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08176/08-33 Лист4002-05/33605-0
Про Форум з пошуку партнерів "Басейн Чорного 
моря" 24.11.2016 в м. Стамбул (Туреччина)

89
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

08201/08-33 Лист4231-06/33592-0
Про експортну пропозицію від бразильського 
підприємства

90
21.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08202/08-33 Лист4231-06/33590-0
Про комерційну пропозицію від таджицького 
підприємства

91
21.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08228/08-20 Лист4004-05/33013-0
Про пріоритетні проекти для фінансування

92
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08354/08-33 Лист4232-06/34144-0
Про участь у тендері на будівництво нового 
приміщення Відділення ООН у Женеві

93
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08398/08-19 Лист4281-06/34585-0
Про участь у Другій національній консультації 
02-03.11.2016 у м. Києві

94
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08175/08-33 Лист05/22-10409
Про виставкові заходи 08-10.11.2016

95
05.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08278/08-22 Лист04/31-11150
Про добудову підвідних газопроводів та 
використання державного майна операторами 
газорозподільних мереж

96
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

08208/08-27 Лист22/2-1392-16
Про розміщення соціальної реклами 25-30.10.2016

97
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08246/08-22 Лист6034/08/14-16
Про участь у круглому столі з питань оновлення 
Національної транспортної стратегії України до 
2030 року

98
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08292/08-22 Лист5801/13/14-16
Про міжнародний круглий стіл з питань безпеки на 
транспорті 15.11.2016

99
18.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08262/08-29 Лист9051/7.1
Про рішення колегії від 04.10.2016

100
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08316/08-26 Лист1/9-569
Про проведення конференції щодо децентралізації 
освіти 15.11.2016

101
27.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08254/08-28 Лист10.2-13/27649
Про залишки невикористаних асигнувань

102
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08392/08-28 Лист412
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ..."
Про план заходів щодо проведення Тижня безпеки 
дорожнього руху

103
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08393/08-28 Лист413
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ..."
Про участь в Міжнародній конференції з питань 
безпеки дорожнього руху 17.11.2016 у м. Києві

104
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08165/08-20 Лист7/15-12673
Про індекси зміни вартості станом на 01.10.2016

105
17.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
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

08168/08-24 Лист7/9-12881
Про відповідальну особу для оперативного 
реагування на скарги мешканців

106
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08293/08-24 Лист7/16-13027
Про науково-практичну конференцію з питань 
технологій у будівництві та ЖКГ 08-09.11.2016

107
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08312/08-41 Лист7/13-10825
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо здійснення державного нагляду за 
відповідністю рішень органів місцевого 
самоврядування Конституції та законам України)"

108
31.08.2016від

№
від 27.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08313/08-40 Лист7/13-10826
Про погодження проекту Закону України "Про 
засади адміністративно-територіального устрою 
України"

109
31.08.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

08317/08-19 Лист7/19-13091
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

110
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08318/08-24 Лист7/11-13096
Про благоустрій населених пунктів

111
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08328/08-24 Лист7/9-13127
Про кущову нараду з питань відключення міст від 
систем централізованого теплопостачання 
03.11.2016 у м. Марганець (Дніпропетровська обл.)

112
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08334/08-33 Лист7/12-13101
Про інтенсифікацію українсько-угорського 
співробітництва

113
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08385/08-24 Лист7/9-13209
Про проведення ХІV Міжнародного водного 
форуму "AQUA UKRAINE-2016" 08-10.11.2016 у 
м. Києві

114
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство соціальної політики

08128/08-29 Лист15452/0/14-16/11
Про проведення Всеукраїнської наради 
07-08.11.2016

115
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08186/08-35 Лист15337/0/14-16/19
Про надання інформації для проведення засідання 
Ради у справах осіб з інвалідністю

116
19.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08207/08-35 Лист14619/0/14-16/24
Про розподіл гуманітарної допомоги

117
05.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08211/08-35 Лист15502/0/14-16/59
Про впровадження корекційних програм для осіб, 
що вчинили насильство

118
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08263/08-35 Лист15653/0/14-16/04
Про поліпшення житлових умов членів загиблих 
військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи, які 
брали участь в АТО

119
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08264/08-35 Лист15638/0/14-16/59
Про проведення щорічної акції "16 днів проти 
насильства" 25.11-10.12.2016

120
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08335/08-29 Лист15767/0/14-16/11
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної програми 
оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку 
мережі дитячих оздоровчих закладів на період до 
2021 року"

121
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08397/08-35 Лист15529/0/14-16/08
Про моніторинг здійснення обліку та призначення 
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

122
24.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08221/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про касові видатки за 2015 рік

123
25.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

08299/08-24 Лист03/02-23/04941
Про перспективний план формування територій 
громад

124
23.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08341/08-24 Лист18280/02-19/07
Про уточнений перелік пріоритетних проектів 
будівництва на 2017-2020 роки

125
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

08382/08-20 Лист2677/21-15
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам Токмацької ЦРЛ

126
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

08394/08-32 Лист01/09-1302
Про виділення земельної ділянки для розширення 
діючого полігону ТВП м. Дніпрорудне

127
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

08353/08-10 Депутатське звернення1457/02-01-15
ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ
Про продовження робіт на об'єкті "Каналізаційні 
очисні споруди м. Оріхів Запорізької області - 
реконструкція"

128
24.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморська міська рада

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

08339/08-24 Лист04-01/1568
Про розроблення генерального та детального 
планів селища Набережне Приморського р-ну

129
24.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08192/08-10 Депутатське звернення24-10
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про діяльність ПАТ "Запорізький завод 
"Перетворювач"

130
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08302/08-10 Депутатське звернення1/2016/10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про внесення до бюджету на 2017 рік витрат на 
розробку проектно-кошторисної документації 
об'єкту КЗ "Дніпрорудненська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів "Талант"

131
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08303/08-10 Депутатське звернення1/2016/12
ДОР ХРОЛ В.І.
Про Програму розвитку автомобільних доріг 
загального користування

132
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08304/08-10 Лист2/2016/8
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про кошти на придбання фотометру "Солар"

133
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08387/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ВИШНЯКОВА І.О. (ТА ІНШІ)
Про фінансування міжрайонних пологових 
відділень

134
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

08181/08-17 Лист4738/01-11
Про виділення коштів для виплати заробітної плати 
працівникам Токмацької ЦРЛ

135
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

08218/08-17 Лист4740/01-11
Про фінансування з обласного бюджету у 2016 році 
на придбання автотранспорту

136
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08291/08-10 Лист4798/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів на капітальний ремонт БК 
"Ювілейний" Фруктовської сільської ради 
Мелітопольського р-ну

137
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08307/08-17 Лист3946/01-26
Про стан виконання Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку 
Запорізької області на 2016 рік за підсумками І 
півріччя

138
19.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08344/08-17 Лист01-26/1653
Про підготовку проектів рішень

139
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08346/08-17 Лист4800/01-11
Про розгляд звернення ГС "Запорізький ресурсний 
центр "Круг" щодо виділення коштів із обласного 
бюджету для проведення просвітницької діяльності

140
28.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08388/08-17 Лист4785/01-11
Про включення об'єкту "Реконструкція інсультного 
та інфарктного блоку Мелітопольської міської 
лікарні № 1" до переліку заходів регіональної 
програми

141
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08389/08-17 Лист4786/01-11
Про включення об'єкту "Реконструкція парку 
навколо ДК "Залізничників" в м. Мелітополь" до 
переліку заходів регіональної програми

142
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08261/08-17 Лист191
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії за 
результатами засідання від 26.10.2016

143
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08391/08-17 Лист193
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

144
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

08224/08-37 Лист103-603
Про нагородження Звєрєва В.Ф. (та інші)

145
18.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08383/08-20 Лист101-К-33
Про повернення з бюджету сум ПДВ

146
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

08390/08-22 Лист31/10791
Про припинення газопостачання підприємствам 
теплоенергетики

147
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08332/08-35 Лист002-001/163121
Про алгоритм відрахування коштів на виплату 
заробітної плати

148
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

08180/08-22 Лист84/2072239
Про Дозвіл на викиди

149
19.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08306/08-24 Лист33/2067430
Про затвердження норм питомих витрат 
енергоресурсів на 2016 рік

150
04.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08310/08-37 Лист07/2073498
Про нагородження Безкиша О.В. (та інші)

151
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08301/08-37 Лист09/24-2154
Про нагородження Дмитренка В.І. (та інші)

152
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08396/08-22 ЛистВС/02-2182
Про ситуацію на електро-хіміко-металургійному 
підприємстві з виробництва титану губчастого ТОВ 
"ЗТМК"

153
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

08330/08-37 Лист1459/УК
Про нагородження Маслова Г.Є.

154
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

08151/08-32 Лист15-5/262/76
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

155
19.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08179/08-35 Лист035-пк
ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про ситуацію з виплатою заробітної плати

156
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08282/08-18 Лист038-пк
ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про участь у конференції 28.10.2016

157
27.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08320/08-23 Лист68
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Про призи за участь у конкурсах

158
28.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

08347/08-36 Листб/н
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВІЛЬНОЇ ПРОФСПІЛКИ МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ КУ "ЗОКЛ" ЗОР
Про розірвання трудового договору (контракту) з 
головним лікарем КУ "ЗОКЛ" ЗОР Шишкою І.В.

159
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08152/08-32 Лист46
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

160
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08153/08-32 Лист47
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

161
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08174/08-32 Лист29
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про відведення земельних ділянок

162
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08183/08-22 Лист210
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про затвердження паспорта автобусних маршрутів

163
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08217/08-27 Лист6642
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про святкування Дня залізничників 04.11.2016

164
25.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08225/08-32 Лист291/0353
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про поновлення дії Договору оренди земельної 
ділянки

165
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08226/08-32 Лист287/0349
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про продовження дії Договору оренди земельної 
ділянки

166
20.09.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08233/08-22 Лист128
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про зміну юридичної адреси підприємства

167
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08266/08-32 Лист6674/06
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки

168
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08280/08-32 Лист46
ТОВ "ЗНТЦ "ГІДРОПРОЕКТ"
Про погодження Паспорта водного об'єкта

169
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08331/08-32 Лист03/263
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про внесення змін до Договору оренди землі

170
28.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08150/08-32 Лист17/10-16
ПП "ДОРОЖНІЙ 
ТОРГІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
Про розірвання договору оренди землі

171
17.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08164/08-22 Лист341
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про звіт щодо роботи пасажирського транспорту за 
ІІІ квартал 2016 року

172
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08169/08-22 Лист04-vno
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН НАЙМАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про Рішення Примирної комісії

173
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08271/08-27 Лист26/10-02
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ФЕДЕРАЦІЇ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про встановлення пам'ятного знаку на честь 
Жаботинського Л.І.

174
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

08300/08-37 Листб/н
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про нагородження Притули О.Л.

175
27.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

08156/08-20 Лист623
Про перерозподіл коштів

176
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08149/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВО ГО 
"ПАТРІОТ"
Про нагородження Вініченко К.В. (інші)

177
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08234/08-22 Лист18
ГО "КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО"
Про встановлення світлофору

178
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет

08251/08-27 Листб/н
КУ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про перейменування Більмацького району

179
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08336/08-27 Лист120
КУ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про перейменування Більмацького району

180
24.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08227/08-20 Лист1321
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту по КЕКВ 3132

181
22.09.2016від

№
від 26.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08250/08-28 Лист617
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про будівництво корпусу-вставки

182
21.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Охорона здоров'я 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

08265/08-24 Лист7298
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про реконструкцію харчоблоку

183
26.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

08173/08-32 Лист01-26/1504
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про відновлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)

184
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08205/08-37 Лист01-20/1822
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Морошкіної Г.Ф.

185
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08256/08-37 Лист01-20/2239
Про нагородження Голованової Т.П. (та інші)

186
20.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08298/08-44 Лист01-26/1528
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про надання відстрочки призовнику Банаху М.С.

187
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08126/08-15 Лист43-01/972
(Р. Павленко) Про показ мультфільму "Микита 
Кожум'яка"

188
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08161/08-15 Лист03-01/3491
(В. Ковальчук) Про розміщення відеороликів щодо 
судової реформи

189
24.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08162/08-15 Лист43-01/973
(Р. Павленко) Про заходи з відзначення Дня 
визволення України від фашистських загарбників

190
22.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

08323/08-15 Лист43-01/989
(Р. Павленко) Про клопотання на призначення 
стипендій для кандидатів із числа колишніх 
політв'язнів

191
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08357/08-15 Лист02-01/3115
(І. Райнін) Про вручення державних нагород сім'ям 
загиблих і пораненим військовослужбовцям

192
29.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08358/08-15 Лист02-01/3114
(І. Райнін) Про вручення державних нагород сім'ям 
загиблих і пораненим військовослужбовцям

193
29.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

08311/08-15 Лист32-07/2338
(М.Кулеба) Про статистичні дані щодо дітей-сиріт

194
27.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08340/08-24 Лист01-21/1039
Про розробку містобудівної документації

195
25.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08214/08-36 Лист01-16/1085
Про ліквідацію РСО

196
19.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08220/08-36 Лист01-16/1100
Про склад конкурсної комісії

197
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08231/08-32 Лист01-16/1024
Про узгодження на розірвання договорів оренди 
землі під водним об'єктом

198
03.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08350/08-22 Лист01-30/1370
Про відключення об'єктів від електропостачання

199
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

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

08223/08-36 Лист01-20/0966
Про склад конкурсної комісії

200
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08258/08-20 Лист141/01-23
Про виділення коштів іншої субвенції обласному 
бюджету

201
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08259/08-36 Лист221/01-15
Про склад конкурсної комісії

202
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заводська райадміністрація

08204/08-47 Лист01-12/1051
Про виділення комп'ютера

203
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08272/08-37 Лист01-08/2386
Про нагородження Гемської І.В.

204
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08273/08-37 Лист01-08/2387
Про нагородження Круподери Т.В. (та інші)

205
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08274/08-36 Лист01-08/2385
Про склад конкурсної комісії

206
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08276/08-24 Лист01-14/2376
Про визначення державних інтересів для іх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

207
21.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08378/08-37 Лист01-15/2332
Про присвоєння почесного звання "Мати - героїня" 
Свєтловій Н.В.

208
12.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська 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

08275/08-20 Лист01-20/1013
Про фінансування іншої субвенції

209
25.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08203/08-20 Лист01-15/924
Про виділення субвенції з обласного бюджету на 
будівництво газопроводу

210
18.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08305/08-32 Лист1998/01-20
Про заходи щодо припинення права оренди 
земельної ділянки ПАТ "Запоріжсталь"

211
18.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08319/08-36 Лист01-06/940
Про електронне декларування

212
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08267/08-36 Лист01-11/0539
Про склад конкурсної комісії

213
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08377/08-37 Лист61-35/1028
Про присвоєння почесного звання "Мати - героїня" 
Романенко С.М.

214
18.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08200/08-36 Лист01-10/0622
Про склад конкурсної комісії

215
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08213/08-20 Лист01-11/0620
Про зменшення співфінансування

216
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08268/08-36 Лист01-11/0622
Про склад конкурсної комісії

217
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08269/08-36 Лист01-11/0624
Про склад конкурсної комісії

218
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08232/08-36 Лист01-07/26/0649
Про склад конкурсної комісії

219
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

08196/08-36 Лист01/2016
Депутат Сидоренко М.І.
Про затвердження Лизюри Ю.В. на посаду 
громадського екологічного інспектора

220
20.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райрада

08296/08-37 Лист01-22/581
Про нагородження Галка Ю.Г.

221
18.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08352/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ЩЕРБАНЬ О.О.
Про реконструкцію водогону с. Лукашеве

222
31.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Михайлівська райрада

08248/08-45 Лист01-4/298
Про участь у роботі сесії Михайлівської районної 
ради 28.10.2016

223
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

08198/08-41 Лист1445/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про проблемні питання об'єднаної територіальної 
громади

224
18.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Правові питання 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

08199/08-20 Лист1438/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про фінансування проектів будівництва та 
реконструкції

225
18.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08295/08-20 Лист2343/03
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання Кошторису для фінансування 
природоохоронного заходу

226
24.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08333/08-24 Лист02-03-25/450
ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію водогону с. Лукашеве

227
26.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08338/08-20 Лист397
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про погашення кредиторської заборгованості перед 
ТОВ "ГАЗФАЄР ІНВЕСТ"

228
24.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

08148/08-37 Лист02-03/1/1729
Про нагородження Павлика В.В. (інші)

229
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

08155/08-20 Лист02.1-26/03.2/149
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
будівництва споруд водопостачання та 
водовідведення сел. Кирилівка

230
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

08245/08-34 Лист04-05/0407
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ ТА НС
Про надання інформації на виконання рішення від 
22.07.2016 № 5

231
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

Департамент фінансів

08283/08-20 Лист11-01/2111
Про навчальний семінар 01.11.2016

232
27.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

08158/08-43 Лист11-кп/778/1622/1
Про копію ухвали суду від 13.10.2016

233
19.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08253/08-43 Лист22-ц/778/3285/1
Про судову повістку на 10.11.2016 у справі за 
позовом Вільнянського районного суду

234
19.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08315/08-43 Лист11-кп/778/1622/1
Про кримінальне провадження за апеляційною 
скаргою прокурора на 02.11.2016

235
24.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

08243/08-32 Лист02/13/8548
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

236
21.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08400/08-32 Лист13-8-0.4-8037/2-
Про використання ДП "СП "Лазурне" землі 
сільськогосподарського призначення державної 
власності

237
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

08184/08-26 Лист485/9/08-01-14-0
Про обсяги державного та регіонального 
замовлення на перепідготовку спеціалістів для КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР

238
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08222/08-20 Лист495/9/08-01-05-0
Про залучення субвенцій

239
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08212/08-37 Лист2531/04/3-16
Про нагородження Ольховського В.І.

240
25.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08124/08-37 ЛистН-21/1081
Про нагородження Антошкіна І.О. (та інші)

241
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08308/08-22 ЛистНЗ-1-09/950
Про збереження вантажів, що перевозяться 
залізничним транспортом

242
24.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

08244/08-32 Лист01-08/1146
Про проект рішення облради "Про тимчасове 
припинення проведення рубок деревини в 
Запорізькій області"

243
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

08380/08-19 Лист90-р
Про включення до складу співзасновників Агенції 
регіонального розвитку Запорізької області

244
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08381/08-37 Лист86-р
Про нагородження Гридасова Ю.В.

245
27.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08252/08-43 Лист808/1509/16/216
Про копію ухвали суду за позовом Подорожко 
Н.М.

246
21.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

08314/08-43 Лист808/1334/16
Про копію ухвали суду за позовом Майсака О.Г. та 
повістку на 10.11.2016

247
24.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08257/08-32 Лист372/10/09-22-03-
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

248
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура

08182/08-41 Лист110-1893вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин

249
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08197/08-41 Лист125-11666вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про незаконне розпорядження земельною ділянкою 
ДП "Запорізький центр науки, інновацій та 
інформатизації"

250
21.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08178/08-22 Лист11/1603
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт автомобільної дороги 
Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта

251
19.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08384/08-24 Лист3/1656
Про проблеми із теплопостачанням

252
26.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

08342/08-41 Лист4614/39/107/03-2
Про розподіл гуманітарної допомоги

253
25.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08166/08-41 Лист59/3/1-1986нт
Про надання інформації щодо Булаха О.В.

254
14.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Правові питання 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

08194/08-41 Лист59/6/1-1488нт
Про копії документів щодо закупівлі лікарських 
засобів від ТОВ "Дельта-Медікел"

255
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08195/08-41 Лист59/6/1-1489нт
Про надання інформації щодо Арнова В.О.

256
24.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08241/08-49 Лист59/5/1-1498дск
Про переселенців із зони проведення АТО

257
24.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08309/08-41 Лист59/3/1-2040нт
Про здійснення робіт з будівництва полігону 
твердих побутових відходів у м. Гуляйполе

258
27.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08368/08-49 Лист59/5/1341дск
Про передумови до зупинки діяльності ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

259
25.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08373/08-41 Лист59/5/1-1481нт
Про навчальні посібники, що видані за часів СРСР

260
21.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08131/08-39 Постанова448
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються  сільськими, 
селищними, міськими виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення  перших виборів депутатів сільських, 
селищних та міських рад об"єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, 
селищних, та міських голів 18 грудня 2016 року

261
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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08132/08-39 Постанова449
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються  сільськими, 
селищними, міськими виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення  перших виборів депутатів сільських, 
селищних та міських рад об'єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських, 
селищних, та міських голів 18 грудня 2016 року

262
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08133/08-39 Постанова453
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

263
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08135/08-39 Постанова450
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об`єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних та  міських голів 18 грудня 
2016 року

264
20.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08345/08-39 Лист21-40-2570
Про перелік об'єднаних територіальних громад, які 
планується утворити в 2017 році

265
27.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

08209/08-43 УхвалаК/800/22503/16
УХВАЛА про відкриття касаційної скарги за 
позовом Молошної О.Л.

266
12.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08375/08-43 УхвалаК/800/20850/16
УХВАЛА про відкриття касаційного провадження 
за скаргою Запорізької ОДА

267
25.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру
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08370/08-27 Лист3/2330
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ"
Про перейменування 
адміністративно-територіальних одиниць

268
27.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

08374/08-34 Лист16-16038/163
Про перевірку систем оповіщення 10-11.11.2016

269
28.10.2016від

№
від 31.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08206/08-36 Лист4995/01/09-16
Про погодження звільнення Лормана Б.А.

270
20.10.2016від

№
від 25.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08260/08-35 Лист5050/02/04.3-16
Про соціальний захист учасників АТО

271
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08284/08-35 Лист5089/02/05.1-16
Про надання інформації щодо придбання житла

272
26.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

08171/08-36 Лист1-12.1-6/5553-16
Про запрошення на засідання конкурсної комісії 
Держрибагентства 27.10.2016

273
21.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08240/08-23 Лист3-6-6/5606-16
Про участь у засіданні Комісії 28.10.2016

274
25.10.2016від

№
від 26.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08154/08-27 Лист3251/23/11
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про затвердження Державної програми 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 
роки"

275
17.10.2016від

№
від 24.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна служба посередництва і примирення

36
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08294/08-35 Розпорядження295-р
Про реєстрацію колективного трудового спору 
(конфлікту) між найманими працівниками ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" м. Запоріжжя та ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" м. Запоріжжя

276
19.10.2016від

№
від 27.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

08343/08-41 Лист11-006/37147
ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ АСТАХОВ Є.В.
Про неправомірні дії посадових осіб відділу освіти 
Василівської РДА

277
19.10.2016від

№
від 28.10.2016
№ Правові питання паперовий паперова

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