
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.11.16 по 11.11.16

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
Заступники голови ОДА

08567/08-24 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про реконструкцію харчоблоку обласної клінічної 
лікарні

1
04.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08640/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мінька С.А. (та інші)

2
08.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08644/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про придбання реанімобілів класу С для КУ 
"Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня"

3
08.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08669/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки за виконання особливо 
важкої роботи

4
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08670/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Агаркової Н.В. (та інші)

5
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08575/08-01 Закон України1665-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо створення сприятливих умов для 
впровадження благодійних телекомунікаційних 
повідомлень

6
06.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08576/08-01 Закон України1657-VIII
Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження контрактної форми роботи у сфері 
культури та конкурсної процедури призначення 
керівників державних та комунальних закладів 
культури"

7
06.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08577/08-01 Закон України1663-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
телебачення і радіомовлення" щодо уточнення 
умов розповсюдження програм 
телерадіоорганізацій у складі універсальної 
програмної послуги

8
06.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08578/08-01 Закон України1664-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення сприятливих умов для впровадження 
благодійних телекомунікаційних повідомлень

9
06.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08579/08-01 Закон України1669-VIII
Про внесення зміни до розділу Х "Перехідні 
положення" Земельного кодексу України щодо 
продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель

10
06.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08580/08-01 Закон України1656-VIII
Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІІ 
"Прикінцеві положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення системи державного управління у 
книговидавничій сфері"

11
06.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08581/08-01 Закон України1666-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та захисту прав власності

12
06.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

2
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08582/08-01 Постанова1695-VIII
Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної 
культури і спорту і Україні в умовах 
децентралізації влади

13
19.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08583/08-01 Постанова1690-VIII
Про Звернення ВРУ до міжнародних організацій, 
парламентів держав - членів Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі та Організації 
ісламського співробітництва щодо останніх подій у 
Сирії

14
19.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08584/08-01 Постанова1706-VIII
Про висновки та пропозиції до проекту Закону 
України про Державний бюджет України на 2017 
рік

15
20.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08593/08-14 Лист04-35/06-1007
КОМІТЕТ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ...
Про реалізацію бюджетної програми щодо 
придбання житла для сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи, які 
брали участь в АТО

16
04.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

08563/08-10 Депутатське звернення278/02-351(Д-15
НДУ САБАШУК П.П.
Про ремонт будівлі Палацу культури глухих

17
25.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08565/08-10 Депутатське звернення189-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виплату заробітної плати працівникам 
Токмацької ЦРЛ

18
27.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08677/08-10 Депутатське звернення1130
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про капітальний ремонт квартири гр. Вакуленка 
Г.М.

19
04.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

3
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

08681/08-26 Лист2-7/250
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ
Про проведення Міжнародних днів освіти дорослих 
у Запорізькій області

20
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Військові частини

08590/08-44 Лист2332
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про розміщення соціальної реклами

21
01.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08642/08-37 Лист3873
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про нагородження Парового І.В. (та інші)

22
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

08685/08-26 Листб/н
ГО "GO GLOBAL"
Про сприяння у проведенні загальнонаціональної 
кампанії соціального характеру в пришкільних 
денних таборах

23
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08692/08-22 Лист586
ГС "СПІЛКА УЧАСНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
Про регіональну політику у сфері безпеки дорожніх 
перевезень небезпечних вантажів

24
07.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08595/08-33 Листб/н
УГОРСЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Про бізнес-форум 25.11.2016 у м. Дебрецен 
(Угорщина)

25
06.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

4
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08686/08-33 Лист27/664/52431
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про семінар для держслужбовців 10-23.12.2016 у м. 
Берлін (ФРН)

26
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

08566/08-32 Листб/н
ТЕСЛИЦЬКИЙ М.М.
Про затвердження проекту землеустрою

27
03.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08648/08-21 Лист317/6
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І 
ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Про проведення регіональної конференції

28
07.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08650/08-33 Лист830
ICC UKRAINE
Про співпрацю з питань виставкової діяльності

29
04.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08718/08-27 Лист1001/7
МЕРЕЖА "РЕГІОНЕТ"
Про публікацію статті у журналі "Стратегія 
розвитку"

30
07.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Релігійні організації

08611/08-21 Лист01/10/З-03
СХІДНО-ДНІПРОВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ В 
УКРАЇНІ
Про отримання дозволу на цільове призначення 
будівлі по вул. Рубана, 25-б

31
17.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08571/08-09 Доручення27771/20/1-16
(В. Кириленко) Про передачу з державної власності 
у комунальну власність професійно-технічних 
закладів

32
04.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

5



№
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

08572/08-09 Доручення16455/0/2-16
(В. Бондаренко) Про план проведення консультацій 
з громадськістю на 2017 рік

33
03.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08573/08-09 Доручення38666/1/1-16
(В. Гройсман) Про розгляд звернень, що надійшли 
на урядову "гарячу лінію", у ІІІ кварталі 2016 року

34
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08574/08-09 Доручення39754/1/1-16
(В. Бондаренко) НОВООЛЕКСІЇВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про проведення вуличного освітлення

35
05.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08598/08-09 Доручення37008/10/1-16
(В. Гройсман) Про селекторну нараду з питань 
реалізації програми житлових субсидій 08.11.2016

36
07.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08624/08-09 Доручення34274/10/1-16
(П. Розенко) Про склад Міжвідомчої робочої групи 
з питань інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини

37
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08654/08-09 Доручення40898/0/1-16
(Г. Зубко) Про надання інформації щодо об'єднаних 
територіальних громад

38
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08655/08-09 Доручення38212/1/1-16
(В. Гройсман) Про забезпечення права внутрішньо 
переміщених осіб з інвалідністю на житло

39
07.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08657/08-09 Доручення40289/1/1-16
(В. Кириленко) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Про ситуацію з фізкультурно-спортивними 
товариствами та ДЮСШ

40
07.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08658/08-09 Доручення40373/1/1-16
(В. Гройсман) Про забезпечення сталого розвитку 
сфери фізичної культури і спорту в Україні в 
умовах децентралізації влади

41
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

08659/08-09 Доручення39642/1/1-16
(В. Бондаренко)  Про скрутне фінансове становище 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

42
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08660/08-09 Доручення39643/1/1-16
(С. Кубів) Про ситуацію навколо ДП "Хлібна база 
№ 74"

43
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08661/08-09 Доручення41147/0/1-16
(Г. Зубко) Про нараду з питань будівництва 
інженерних споруд 14.11.2016

44
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08695/08-09 Доручення39566/1/1-16
(П. Розенко) Про проблемні питання НЗ "Хортиця"

45
08.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08696/08-09 Доручення6271/113/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту інвалідів

46
08.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08697/08-09 Доручення40318/1/1-16
(В. Гройсман) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про фінансування патронажної служби Товариства 
Червоного Хреста України

47
08.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08698/08-09 Доручення41142/0/1-16
(В. Гройсман) Про забезпечення 
лікувально-профілактичних закладів 
імунобіологічними препаратами (вакцинами) проти 
грипу

48
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08699/08-09 Доручення40166/1/1-16
(В. Бондаренко) ОБЛПРОФСПІЛКА ВАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про зупинку діяльності ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" та проведення страйку

49
08.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08700/08-09 Доручення35543/18/1-16
(В. Бондаренко) Про будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі

50
08.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ 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

08711/08-09 Доручення41460/0/1-16
(Г. Зубко) Про нараду з питань ускладнення 
погодних умов на території України 11.11.2016

51
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08727/08-04 Протокол селекторної 
наради

41177/0/1-16
(В. Гройсман) Про реалізацію програми житлових 
субсидій

52
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08728/08-09 Доручення41101/1/1-16
(В. Федорчук) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про прискорення погашення заборгованості по 
пільгах та субсидіях на тверде паливо та 
скраплений газ мешканцям Гуляйпільського р-ну

53
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08729/08-09 Доручення40808/1/1-16
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ 
ЛЮДИНИ, НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН...
Про права ромської національної меншини в 
Україні

54
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08730/08-09 Доручення40669/1/1-16
(В. Гройсман) Про скрутне фінансове становище 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

55
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08731/08-09 Доручення41273/0/1-16
(В. Бондаренко) Про запити інститутів 
громадянського суспільства та громадських рад

56
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08735/08-03 Постанова787
Про видатки на оплату праці працівників місцевих 
державних адміністрацій

57
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08675/08-33 Лист37-11-3-11/1805
Про двостороннє співробітництво з Італією в галузі 
сільського господарства

58
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

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

08617/08-32 Лист5/3-7/10256-16
Про запровадження сервісу "Інтерактивна мапа 
сміттєзвалищ"

59
03.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08636/08-32 Лист5/3-7/10257-16
Про реєстр інвестиційних проектів

60
03.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08683/08-32 Лист5/3-7/10485-16
Про відносини з ТОВ "ЕКО НОВА" щодо 
утилізації пестицидів та гербіцидів

61
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08561/08-22 Лист04/32-11452
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на грудень 2016

62
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08596/08-22 Лист04/13-11311
Про потребу у вугільній продукції

63
31.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08602/08-22 Лист04/32-11434
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на грудень 2016 року

64
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08619/08-20 Лист10664/27/10-16
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення зміни до Податкового кодексу України 
щодо особливостей оподаткування земель 
річкового транспорту"

65
01.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

08716/08-31 Лист2630/18/14-16
Про оціночний візит в Україну моніторингових 
місій Ради Європи 21-29.11.2016

66
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

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

08647/08-29 Лист9431/5.2
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державного соціального стандарту у 
сфері фізичної культури і спорту"

67
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08678/08-37 Лист1/11-14180
Про нагородження Харлан О.Д.

68
03.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08740/08-29 Лист1/11-14266
Про змагання з баскетболу

69
04.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08597/08-34 Лист7/19-13361
Про споруди цивільного захисту

70
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08603/08-34 Лист7/19-13120
Про внесення змін до переліків об'єктів, що 
фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

71
27.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08604/08-24 Лист7/11-13416
Про питання поховання та похоронної справи

72
03.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08612/08-24 Лист7/15-12826
Про прогнозні середньорічні показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за 
регіонами України на 2017 рік

73
20.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08613/08-24 Лист7/15-13028
Про показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України

74
25.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08627/08-22 Лист7/9-13571
Про участь у конференції з питань 
енергоефективності 10.11.2016 у м. Києві

75
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08646/08-19 Лист7/13-13594
Про надання інформації щодо об'єднаних 
територіальних громад

76
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08663/08-20 Лист7/13-13440
Про стан реалізації проектів за рахунок коштів 
субвенції на формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад

77
03.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08568/08-30 Лист15783/0/14-16/57
Про участь у семінарі-навчанні 21-25.11.2016

78
27.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08614/08-35 Наказ1116
Про затвердження рішення колегії Мінсоцполітики 
від 22.09.2016 "Про реформування системи 
соціального захисту населення у 2016-17 роках"

79
30.09.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08651/08-35 Лист16301/0/14-16/13
Про моніторинг показників заробітної плати за 
вересень 2016 року

80
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08706/08-35 Лист16449/0/14-16/17
Про придбання житла для сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції

81
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08707/08-35 Лист16423/0/14-16/02
Про механізми державної підтримки 
працевлаштування учасників бойових дій

82
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08715/08-30 Лист16515/0/14-16/57
Про функціонування та внесення інформації в 
Єдину інформаційно-аналітичну систему "Діти"

83
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08738/08-35 Лист16569/0/14-16/17
Про призначення довічних стипендій 
правозахисникам

84
11.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08665/08-20 Лист31-19010-05-21/
Про участь у проекті за напрямом "Розвиток 
муніципальної інфраструктури у східній частині 
України"

85
07.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

08694/08-37 Лист01-7730/23
Про нагородження Облонського О.П.

86
07.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08564/08-20 Лист01/02-19/05045
Про виділення субвенції

87
03.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08632/08-22 Лист23563/02-20/01
Про ремонт дорожнього полотна трамвайних 
переїздів

88
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08656/08-37 Лист5459/02-39-1
Про нагородження Кривошей З.І.

89
08.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08587/08-10 Депутатське звернення134
ДОР АВРАМЕНКО Н.В.
Про виділення коштів на будівельні роботи об'єктів 
Оріхівського р-ну

90
04.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08601/08-10 Депутатське звернення17-П-06994
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про звернення гр. Петросян Р.А. щодо 
самовільного захвату земельної ділянки

91
07.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08630/08-10 Депутатське звернення02-246
ДОР КЮРЧЕВ В.М.
Про транспортне забезпечення маршрутного 
напрямку Розівка-Більмак-Чернігівка-Мелітополь

92
07.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08635/08-10 Депутатське звернення2-02/24
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про реконструкцію водопровідних мереж с. 
Лукашеве та будівництво водоводу питної води на 
с. Зоряне Запорізького р-ну

93
08.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08689/08-17 Лист127/41
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про нараду щодо програми риборозведення в 
Запорізькій області

94
04.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

08668/08-17 Лист4725/01-11
Про фінансування цільової регіональної програми 
"Сільське подвір'я"

95
04.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08688/08-17 Лист01-26/1744
Про чергову сесію обласної ради

96
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08691/08-17 Лист01-26/1743
Про пропозиції до переліку питань плану роботи 
облради

97
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08736/08-17 Лист5031/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на КУ 
"Запорізьке обласне паталогоанатомічне бюро" 
ЗОР

98
11.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08737/08-10 Лист5021/01-21
До звернення НДУ АРТЮШЕНКА І.А.
Про придбання спортивних тренажерів для КЗ 
"Запорізька спеціалізована школа-інтернат 
спортивного профілю" ЗОР 

99
11.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08637/08-17 Лист195
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

100
08.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08687/08-17 Лист196
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

101
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

08672/08-22 Лист101-К-36
Про повернення з бюджету сум ПДВ

102
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08714/08-22 Лист007-41/17086
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

103
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08588/08-35 Лист237
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про вжиття заходів щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати

104
04.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

08664/08-20 Лист136
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про кошти на культурно-масову та оздоровчу 
роботу

105
05.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08620/08-32 Лист1617
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Про Договір оренди землі

106
27.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08649/08-34 Лист22
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про проведення інвентаризації захисної споруди

107
24.10.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08679/08-44 Лист1253
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання згоди на заміну деревини та внесення 
змін до проектно-кошторисної документації

108
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08591/08-46 Лист305/01-11
ЗРВ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про перевагу в отриманні кредиту на придбання 
житла

109
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08592/08-32 Лист98
ДП ДГ "ЯКИМІВСЬКЕ"
Про технічну інвентаризацію земельних ділянок

110
28.10.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08610/08-27 Лист63
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УТОС
Про участь у заході "Я бачу серцем світ 
прекрасний" 10.11.2016

111
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

08615/08-24 Лист03/06402
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації

112
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08682/08-37 Лист03/1983
ВП "ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ"
Про нагородження Яценко Г.О. (та інші)

113
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08709/08-32 Листб/н
ПРИАЗОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про оренду земельної ділянки КП "База відпочинку 
Комунар"

114
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08720/08-22 Лист87
ФОП ГОНЧАР С.О.
Про порушення транспортного законодавства

115
08.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08721/08-22 Лист86
ФОП ГОНЧАР С.О.
Про порушення транспортного законодавства

116
08.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08722/08-24 Листб/н
ФОП ШЕВЧЕНКО І.М.
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

117
11.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08734/08-37 Лист03/7551
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Крандакова В.Б. (та інші)

118
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08734/08-37 Лист03/7551
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Крандакова В.Б. (та інші)

119
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

08739/08-32 Лист259
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

120
08.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

08639/08-24 Лист02/2950
Про підвищення та підтримку рівня води у каналі 
Р9

121
08.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08629/08-32 Лист95
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про саджанець черещатого дуба

122
03.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08674/08-29 Лист91
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про змагання з українського рукопашу "Спас" 
12.11.2016

123
04.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08708/08-22 Лист22
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

124
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08638/08-22 Лист463
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖКГ
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

125
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет

08719/08-27 Лист135
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про перейменування селища Більмак

126
04.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

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

08652/08-28 Лист01-10/613
КЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про придбання медичного обладнання для 
учасників АТО

127
07.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

08599/08-26 Лист01-28/1587
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про участь у роботі науково-практичної 
конференції 11.11.2016

128
04.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08626/08-15 Лист43-01/1008
(Р. Павленко) ГО "АСОЦІАЦІЯ ГАРМОНІСТІВ 
УКРАЇНИ"
Про творчі зустрічі у будинках для людей похилого 
віку

129
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

08625/08-02 Указ487/2016
Про питання Координаційної ради сприяння 
розвитку громадянського суспільства

130
04.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08701/08-02 Указ494/2016
Про призначення стипендії імені Тараса Шевченка 
учням загальноосвітніх навчальних закладів

131
08.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08702/08-02 Указ493/2016
Про призначення стипендії Президента України 
переможцям VI Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка

132
08.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08732/08-02 Указ497/2016
Про призначення довічних державних іменних 
стипендій громадянам України, які зазнали 
переслідувань за правозахисну діяльність

133
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ 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

08733/08-02 Указ485/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівника соціальної сфери

134
03.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08712/08-32 Лист01-29/1101
Про відкликання листа від 25.08.2016 № 2053/01-29 
щодо припинення права постійного користування 
на земельну ділянку

135
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08641/08-32 Лист01-16/1142
Про продовження дії договору оренди водного 
об'єкту

136
04.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08676/08-36 Лист01-16/1156
Про погодження звільнення Чернишенка В.М.

137
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08704/08-24 Лист01-16/1153
Про перегляд затвердженого граничного показника 
вартості твердого палива

138
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08705/08-32 Лист01-16/1154
Про надання земельної ділянки Суржик К.М.

139
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08746/08-20 Лист01-01-27/1/790
Про виділення коштів на газифікацію с. Білоріцьке

140
07.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08713/08-47 Лист239/01-17
Про веб-сайт райдержадміністрації

141
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08671/08-36 Лист01-01-16/1063
Про проведення позапланової перевірки у відділі 
агропромислового розвитку Новомиколаївської 
РДА

142
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08666/08-20 Лист01-10/952
Про кошти на демонтаж об'єкту незавершеного 
будівництва "Розширення ЦРЛ у м. Оріхів"

143
01.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08667/08-20 Лист01-09/956
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
будівельні роботи у Оріхівському НВК № 2 ім. 
академіка В.А. Лазаряна

144
01.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08562/08-36 Лист01-18/1047
Про погодження призначення Козачухної І.М.

145
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08684/08-20 Лист01-15/954
Про надання субвенції з обласного бюджету на 
будівництво газопроводу до с. Ботієво, Строганівка 
та Бабанівка

146
02.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08743/08-20 Лист01-13/0565
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію Розівської загальноосвітньої школи 
№ 1 І-ІІІ ст.

147
11.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08643/08-32 Лист61-35/1081
Про надання роз'яснень та методичної допомоги 
щодо земельних питань

148
01.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ 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

08747/08-36 Лист61-35/1128
Про надання роз'яснень щодо оплати праці

149
11.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08605/08-36 Лист01-07/26/0679
Про виплату допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань Горбаню В.О.

150
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Новомиколаївська райрада

08717/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ЧАЛИЙ С.І.
Про вирішення питання жителів с. Сторчове

151
11.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

08741/08-24 Лист1176/1
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про встановлення тарифів ТОВ "Українська водна 
компанія"

152
04.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

08607/08-36 Лист452/03-17
Про проведення тематичного короткострокового 
семінару 14-15.11.2016

153
04.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08608/08-36 Лист465/03-17
Про участь у проведенні навчання

154
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08609/08-36 Лист456/03-17
Про участь у проведенні навчання

155
04.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08726/08-36 Лист478/03-17
Про участь у проведенні навчання 15-16.11.2016

156
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

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

08653/08-43 Лист438822ц-778/301
Про цивільну справу за позовом прокурора 
Запорізького р-ну

157
04.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08725/08-43 Лист22-ц/778/3554/1
Про копії ухвал від 19.10.2016

158
04.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08569/08-20 Лист07.2-08/150-751
Про розпорядження щодо зупинення операцій з 
бюджетними коштами

159
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08570/08-20 Лист07.2-08/149-750
Про Протокол щодо порушення бюджетного 
законодавства

160
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08693/08-20 Лист06.2-09/464-770
Про стан використання субвенції

161
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

08633/08-36 Лист12.3.2-19/9224
Про склад юридичної служби облдержадміністрації

162
26.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

08703/08-22 Листб/н
Про арешт майна ДП "Запорізький облавтодор"

163
10.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08742/08-22 ЛистН-21/1153
Про проблемні питання філії "Придніпровська 
залізниця"

164
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08586/08-44 Лист1912
Про участь в урочистих проводах призовників 
09.11.2016

165
07.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08673/08-44 Лист474/пр
Про активізацію роботи з призову громадян на 
строкову військову службу

166
09.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

08589/08-36 Лист93-р
Про включення до складу Наглядової Ради Агенції 
регіонального розвитку Запорізької області

167
04.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08723/08-43 Лист808/3787/15/230
Про судову повістку на 06.12.2016

168
08.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08724/08-43 Лист808/2276/16/884
Про апеляційну скаргу ТОВ "СТАРАВТО"

169
08.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08606/08-36 Лист04-08-09-15-15/5
УПРАВЛІННЯ СХІДНОГО ОФІСУ 
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про реорганізацію установи

170
02.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08690/08-44 Лист4460/2
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про ведення військового обліку 
військовозобов'язаних і призовників

171
07.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

08680/08-21 Лист02-05-06149
Про єдиний майновий комплекс бази відпочинку 
"Альбатрос"

172
09.11.2016від

№
від 10.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08594/08-22 Лист10/1722
Про розподіл для проведення тендерних процедур 
на проектно-вишукувальні роботи окремо по 
ділянкам доріг

173
07.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08662/08-41 Лист59/11-3403нт
Про встановлення меж земельної ділянки в натурі

174
03.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08744/08-41 Лист59/20-3480нт
Про звернення БО "Благодійний Голос Народної 
Ради"

175
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08645/08-39 Лист21-40-2622
Про навчання членів територіальних виборчих 
комісій 14-18.11.2016

176
07.11.2016від

№
від 09.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

08585/08-49 Наказ230ДСК
Про затвердження Тимчасової настанови з 
оперативного обладнання території

177
02.06.2016від

№
від 07.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

08618/08-21 Лист6666/0/20-16
Про усунення порушень законодавства у сфері 
ліцензування

178
31.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08622/08-21 Лист6696/0/20-16
Про розгляд звернення ГО "Бізнес-Союз" щодо 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
23.08.2016 № 523

179
01.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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08628/08-21 Лист6613/0/20-16
Про документи дозвільного характеру

180
28.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08710/08-34 Лист01-16743/161
Про участь у засіданні міжвідомчого оперативного 
штабу 11.11.2016

181
10.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08621/08-27 Лист5153/02/05.2-16
Про виконання Плану заходів з увічнення пам'яті 
захисників України на період до 2020 року

182
31.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08631/08-22 Лист188-01/12/2/5-16
Про відеоролик "Не спалюй тепло - бережи 
енергію"

183
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

08623/08-22 Лист11884/28.2/7-16
Про участь у нараді з питань діяльності ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" 11.11.2016 у м. Києві

184
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

08616/08-41 Лист40-07/4293
Про інформаційно-просвітницьку кампанію щодо 
запобігання корупції 23.12.2016

185
07.11.2016від

№
від 08.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08745/08-41 Лист30-06/4532
Про підрозділ із запобігання та виявлення корупції

186
09.11.2016від

№
від 11.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

08634/08-41 Лист11-192/38592
Про звернення Запорізької школи-інтернату № 4 
щодо неправомірних дій посадових осіб

187
28.10.2016від

№
від 08.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
25
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08600/08-27 Лист01/3645
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про експонування інформаційно-просвітницьких 
стендів

188
03.11.2016від

№
від 07.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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