
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.11.16 по 18.11.16

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

08816/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про відзначення премією за високий 
професіоналізм

1
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08819/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Назаренко А.О. (та інші)

2
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08825/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Озерової Т.Я.

3
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08826/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про участь у заході Девятирікової З.І.

4
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08827/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про реконструкцію КЗ "Запорізький обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій" ЗОР

5
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08828/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про внесення змін до обласної програми 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки

6
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08860/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про надбавку за інтенсивність праці

7
15.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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08880/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про матеріальне стимулювання спеціалістів 
соціального захисту населення

8
16.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08894/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Боренос М.Г.

9
16.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08898/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про умови перебування дітей в КЗ "Запорізький 
обласний дитячий протитуберкульозний санаторій" 
ЗОР

10
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08965/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Шведун Т.А.

11
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08971/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Полухіна В.Ф.

12
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08992/08-32 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про стан виконання протокольного рішення від 
15.09.2016 № 7

13
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08993/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про стан виконання протокольного рішення від 
22.07.2016 № 5

14
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08994/08-32 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про стан виконання протокольного рішення від 
06.09.2016 № 6

15
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2
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08995/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про затвердження "Обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки"

16
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08996/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про затвердження обласної цільової програми 
"Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки"

17
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08997/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про необхідність прийняття "Цільової програми 
розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій 
області на 2017-2021 роки"

18
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08998/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мельниченко Т.М. (та інші)

19
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08764/08-01 Постанова1708-VIII
Про внесення змін до Постанови ВРУ "Про 
висновки та пропозиції до проекту Закону України 
про Державний бюджет України на 2017 рік"

20
01.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08765/08-01 Постанова1718-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Регулювання обігу земель сільськогосподарського 
призначення: пошук української моделі"

21
01.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08766/08-01 Закон України1673-VIII
Про внесення зміни до статті 3 Закону України 
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб" щодо 
доповнення переліку осіб, які мають право на 
пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової 
служби та членами їх сімей

22
18.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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08767/08-01 Закон України1678-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб" щодо призначення 
пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) 
військовослужбовців, які зайняті доглядом за 
дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку 
та проходять військову службу

23
18.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08768/08-01 Закон України1688-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Україною та Королівством Нідерланди про 
продовження до 1 серпня 2017 року строку дії 
Угоди між Україною та Королівством Нідерланди 
про Міжнародну місію захисту розслідування від 
28.07.2014

24
19.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08769/08-01 Закон України1701-VIII
Про реструктуризацію заборгованості державного 
підприємства "Антонов"

25
20.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08770/08-01 Закон України1702-VIII
Про внесення змін до пункту 3.1 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 
кодексу України щодо ДП "Антонов"

26
20.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08771/08-01 Закон України1692-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв'язку із запровадженням патронату над 
дитиною

27
19.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08772/08-01 Закон України1680-VIII
Про внесення змін до статті 26 Закону України 
"Про військовий обов'язок і військову службу" 
щодо звільнення з військової служби осіб, які 
мають на утриманні дітей-інвалідів

28
18.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08773/08-01 Закон України1670-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо управління державними 
підприємствами, що виготовляють бланки цінних 
паперів, документи та бланки, які потребують 
використання спеціальних елементів захисту

29
06.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08774/08-01 Закон України1645-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про Митний 
тариф України" щодо зменшення дефіциту брухту 
чорних металів на внутрішньому ринку з метою 
позачергового забезпечення потреб оборонної 
промисловості та відбудови об'єктів 
інфраструктури

30
04.10.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08754/08-14 Лист04-25/04-1217(2
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про засідання "круглого столу" з питань охорони 
здоров'я 21.11.2016

31
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08781/08-14 Лист04-20/13-1433(2
КОМІТЕТ ВРУ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ
Про парламентські слухання на тему: "Актуальні 
питання зовнішньої політики України" 07.12.2016

32
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08782/08-14 Лист04-11/16-319
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про парламентські слухання на тему: "Регулювання 
обігу земель сільськогосподарського призначення: 
пошук української моделі" 21.12.2016

33
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08938/08-14 Лист04-34/11-268936
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про надання інформації для проведення "круглого 
столу" з питань соціального захисту бездомних осіб 
і безпритульних дітей

34
10.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08942/08-14 Лист04-34/11-268888
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення

35
10.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

08749/08-10 Депутатське звернення447/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про підвищення орендної плати земельної ділянки 
дитячого оздоровчого табору "Орлятко"

36
09.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08757/08-10 Депутатське звернення04-01/07-1419/2
НДУ ПАВЕЛКО А.В.
Про встановлення приладів обліку газу гр. Траль 
Л.М.

37
01.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08939/08-10 Депутатське звернення1144
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про державні програми енергозбереження для 
приватних осіб

38
07.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08857/08-44 Лист858
ОЗСП "АЗОВ"
Про налагодження взаємодії ОЗСП "АЗОВ" та 
підприємств Запорізької області

39
12.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

08775/08-37 ЛистП-01
ГО "ВО "ВЕТЕРАНИ ЗА УКРАЇНУ"
Про нагородження Чучко М.М. (та інші)

40
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08916/08-26 Лист12/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ"
Про створення національної таблиці "Керівники 
29610 шкіл і ДНЗ України звітують Асамблеї ООН"

41
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

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

08759/08-29 Лист166/2016
ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН В УКРАЇНІ
Про Всесвітню акцію "16 днів боротьби з 
насильством проти жінок" 25.11-10.12.2016

42
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08858/08-33 Лист271016/01
GIZ GMBH
Про планування зустрічі

43
27.10.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08752/08-27 Лист572
ОБСЄ
Про участь у сесії "Планування єдиних 
освітньо-культурно-спортивних просторів у 
об'єднаних громадах" 16.11.2016

44
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08780/08-23 Лист13/05-01/14
ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про форвардну програму закупівлі зерна

45
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08783/08-27 Лист260/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про заходи до Дня волонтера 05.12.2016

46
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08837/08-22 ЛистТК307-60
ТК 307 "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І 
ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ"
Про пропозиції до національного стандарту 
"Безпека дорожнього руху..."

47
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08881/08-43 Адвокатський запит14/11/16-3
АДВОКАТ СЛЄСАРЬ О.В.
Про виконання рішення Оріхівського районного 
суду від 04.04.2014

48
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ 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

08901/08-22 Лист210
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про участь у конференції "Підвищення 
ресурсоефективності підприємств Запорізького 
регіону: досягнення та перспективи проекту 
ЮНІДО" 30.11.2016 у м. Запоріжжі

49
11.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08908/08-33 Лист3.04/202.16
ІНСТИТУТ ЄВРО-АТЛАНТИЧНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
Про круглий стіл "Впроваджуючи Угоду про 
асоціацію Україна-ЄС: перші уроки, наслідки, 
практики використання" 07.12.2016 у м. Запоріжжі

50
16.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08923/08-43 Адвокатський запит1511-1/16
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо Литвина О.О.

51
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08924/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ВЛАСЮК П.О.
Про надання інформації щодо кримінального 
провадження відносно Масс О.М.

52
11.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08948/08-32 Листб/н
ВАТ ФІРМА "КРОТ"
Про проект утилізації побутових відходів 
проміжного періоду

53
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08959/08-29 Лист345
НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ САМБО УКРАЇНИ
Про подяку Давтяну Д.О.

54
02.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08969/08-29 Лист159
ФЕДЕРАЦІЯ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про проведення Чемпіонату України з важкої 
атлетики серед юніорів

55
03.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08972/08-43 Адвокатський запит15/16
АДВОКАТ ФЕДЬКО О.А.
Про надання копії Договору від 15.08.2016 щодо 
перевезення пасажирів

56
16.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ 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

Посольства

08836/08-33 Лист6139/14-200-150
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про проведення Словацько-українського форуму 
22-23.11.2016 у м. Пряшів (Словацька Республіка)

57
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

08871/08-43 Лист318/2374/15
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Про судову повістку на 21.11.2016

58
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08952/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 05.12.2016

59
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08895/08-18 Лист1321-16
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом жовтня 2016 року

60
04.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

08760/08-04 Протокол41663/0/1-16
(Г. Зубко) Про нараду щодо ускладнення погодних 
умов на території України

61
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08761/08-09 Доручення40675/1/1-16
(В. Гройсман) Про встановлення ціни на 
електроенергію без обліку дотаційних сертифікатів

62
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08762/08-09 Доручення41014/1/1-16
(В. Федорчук) Про затвердження нормативу 
забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками

63
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08763/08-09 Доручення40238/1/1-16
(С. Кубів) НДУ ФЕЛЬДМАН О.Б.
Про ландшафтний екопарк "Фельдман Екопарк"

64
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

08840/08-03 Розпорядження823-р
Про перерозподіл обсягів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
державних програм соціального захисту у 2016 
році

65
09.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08841/08-03 Постанова755
Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
КМУ від 24.06.2016 № 395

66
26.10.2016від

№
від 15.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08925/08-09 Доручення41933/0/1-16
(П. Розенко) Про соціальний захист осіб з 
інвалідністю

67
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08926/08-09 Доручення40527/4/1-16
(С. Кушнір) Про заборгованість з виплати 
заробітної плати працівникам ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

68
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08927/08-09 Доручення40110/1/1-16
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 01.11.2016 № 480 "Про заходи у зв'язку 
з Днем пам'яті жертв голодоморів"

69
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08928/08-09 Доручення41029/1/1-16
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про вжиття заходів щодо забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків

70
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08929/08-09 Доручення41519/1/1-16
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про пропозиції до проекту 
розпорядження КМУ "Про затвердження Стратегії 
публічної дипломатії кримських татар"

71
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08930/08-09 Доручення41971/1/1-16
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективних трудових спорів 
(конфліктів) в Україні

72
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ 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

08931/08-09 Доручення49150/14/1-15
(П. Розенко) Про виконання рекомендацій 
парламентських слухань з питань етнонаціональної 
політики

73
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08932/08-09 Доручення40806/1/1-16
(В. Гройсман) Про активізацію роботи із засобами 
масової інформації у сфері публічних комунікацій

74
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08933/08-03 Постанова803
Про внесення змін до постанов КМУ від 06.08.2014 
№ 409 і від 23.08.2016 № 534

75
11.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08934/08-03 Постанова807
Про внесення змін до постанови КМУ від 
24.06.2016 № 395

76
09.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08979/08-09 Доручення38670/1/1-16
(В. Гройсман) Про План роботи Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на 2017 рік

77
16.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08981/08-49 Доручення1468/1/1-16-ДС
(В. Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (31 жовтня - 6 листопада 2016 
року)

78
17.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08756/08-23 Лист37-18-2-11/1827
Про участь у заходах з нагоди Дня працівників 
сільського господарства України 18.11.2016

79
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08839/08-33 Лист3031-07/36064-0
Про реалізацію Цілей Сталого Розвитку в Україні

80
10.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

08990/08-33 Лист4232-06/35213-0
Про Міжнародну виставку 31.12-02.01.2017 в м. 
Ахваз (Іран)

81
03.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

08753/08-35 Лист22/5/0-1612-16
Про забезпечення житлом внутрішньо переміщених 
осіб

82
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08755/08-33 Лист71/ОР/17-333/2-
Про перевезення турків-месхетинців до Туреччини

83
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

08973/08-27 Лист11-10/17-11
Про розміщення соціальної реклами 18-25.11.2016

84
17.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08820/08-22 Лист6425/25/14-16
Про майно ДП "Запорізький облавтодор"

85
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

08793/08-31 Лист972/18-16
Про реалізацію Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року

86
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08877/08-31 Лист1463/18/15-16
Про участь у семінарі з питань нацменшин 
12-14.12.2016 у м. Києві

87
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08846/08-29 Лист9532/6.4
Про перелік спортивних об'єктів усіх форм 
власності

88
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

08910/08-29 Лист9598/6.4
Про включення закладів фізичної культури і спорту 
до Переліків баз олімпійської та паралімпійської 
підготовки

89
16.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08936/08-29 Лист9509/7.1
Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної 
культури і спорту в Україні в умовах 
децентралізації влади

90
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

08861/08-44 Лист343/1/9989
Про відрядження 16.11.2016 до м. Києва щодо 
уточнення проектно-кошторисної документації

91
15.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08750/08-28 Лист19.1-09-1485/29
Про участь у форумі з питань охорони здоров'я 
17.11.2016

92
09.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08842/08-28 Лист05.2-08/28918
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії сталої відповіді на 
епідемії туберкульозу..."

93
08.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08862/08-28 Лист19.1-09-1185/29
Про участь у форумі з питань реформування 
медицини 17.11.2016 у м. Києві

94
09.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08863/08-28 Лист19.1-09-1199/58/
Про семінар з питань запровадження нової моделі 
фінансування лікарень 28-29.11.2016

95
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08791/08-19 Лист7/31-13545
Про рекомендації стосовно формування і реалізації 
прогнозних і програмних документів 
соціально-економічного розвитку ОТГ

96
07.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

08817/08-35 Лист7/10-13695
Про зменшення фінансового навантаження на 
споживачів щодо оплати послуги з 
централізованого опалення шляхом створення умов 
для отримання розстрочки на оплату послуги з 
централізованого опалення

97
09.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08834/08-19 Лист7/19-13609
Про реалізацію проектів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

98
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08851/08-34 Лист7/19-13610
Про перевірку стану захисних споруд цивільного 
захисту

99
08.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08879/08-25 Лист7/12-13854
Про тендерну документацію

100
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08892/08-33 Лист7/12-13894
Про інтенсифікацію українсько-бельгійського 
співробітництва

101
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08914/08-33 Лист7/12-13952
Про інтенсифікацію українсько-хорватського 
співробітництва

102
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08878/08-29 Лист16735/0/14-16/11
Про підсумки проведення Всеукраїнської наради з 
питань оздоровлення та відпочинку дітей

103
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08906/08-29 Лист16707/0/14-16/57
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної програми 
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на 2017-2021 роки"

104
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08915/08-35 Лист16824/0/14-16/19
Про забезпечення прав людей з інвалідністю

105
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ 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

Міністерство фінансів

08833/08-20 Лист31-19010-05-21/
Про проект "Розвиток муніципальної 
інфраструктури у східній частині України"

106
07.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08844/08-20 Лист31-29020-09-7/3
Про верифікацію достовірності інформації щодо 
надання щомісячної адресної безготівкової субсидії

107
10.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08845/08-20 Лист31-29020-09-7/3
Про результати розгляду рекомендацій щодо 
призначення виплат житлових субсидій

108
09.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

08903/08-32 Лист38178/10697-0-4
Про розгляд звернення ГО "Бізнес-Союз" щодо 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
23.08.2016 № 523

109
04.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

08887/08-21 Лист01/02-23/05133
Про адміністративні послуги

110
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08888/08-24 Лист01/02-19/05125
Про ремонт приміщень по вул. Першотравневій, 2 
та пр. Соборному, 180а

111
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08966/08-21 Лист04/02-29/05159
Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Запоріжжя майна 
Палацу культури по вул. Лізи Чайкіної, 53

112
16.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

08847/08-20 Лист02-12/848-1
Про передбачення коштів в обласному 
екологічному фонді

113
10.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08874/08-37 Лист02-39/856-1
Про нагородження Груднєва С.М. (та інші)

114
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08875/08-37 Лист02-39/863-1
Про нагородження Грачова В.В. (та інші)

115
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08876/08-37 Лист02-29/863-1
Про нагородження Костякова В.В.

116
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08912/08-20 Лист02-12/857-1
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополю із коштів обласного екофонду в 2017 
році

117
11.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

08786/08-20 Лист2777/22-45/1
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реалізацію проектів

118
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

08885/08-24 Лист02-01-21/1732
Про капітальний ремонт водопроводу

119
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

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

08784/08-20 Лист02-01-17/2928
Про додаткове фінансування робіт по Веселівській 
ЗОШ № 2

120
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08785/08-20 Листб/н
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання обладнання для виробництва 
альтернативних видів палива з відновлювальної 
сировини

121
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08882/08-10 Депутатське звернення10/11-1Г
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про перевірку ПАТ "Запорізький завод 
"Перетворювач"

122
10.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08940/08-10 Депутатське звернення136/45
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про внесення змін до програми підвищення рівня 
енергоефективності

123
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

08758/08-17 Лист4722/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
манежу ПАТ "Запоріжсталь"

124
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08835/08-17 Лист01-26/1754
Про пропозиції щодо порядку проведення 
конкурсного відбору на посади керівників 
комунальних закладів культури

125
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08843/08-17 Лист5014/01-21
НДУ САБАШУК П.П.
Про фінансування ремонтних робіт Палацу 
культури глухих

126
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08866/08-17 Лист01-26/1766
Про участь у заході 16.11.2016

127
15.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08907/08-17 Лист01-26/1784
Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про 
використання коштів депутатського фонду в 2017 
році"

128
16.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08917/08-17 Лист5015/01-21
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виконання Програми розвитку і 
функціонування української мови в Запорізькій 
області на 2016-2020 роки

129
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08918/08-17 Лист17-Ко-345-2
Про виділення коштів на придбання 
трансформаторної підстанції

130
10.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08919/08-17 Лист5013/01-07
Про роз'яснення щодо перейменування 
адміністративно-територіальних одиниць

131
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08943/08-17 Лист01-26/1801
Про урочисті збори з нагоди Дня місцевого 
самоврядування 05.12.2016

132
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08944/08-17 Лист4668/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію водопроводу в с. Велика Знам'янка 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

133
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08945/08-17 Лист01-26/1772
Про нагородження Адєлєва І.В. (та інші)

134
15.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08946/08-17 Лист4978/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт дороги С080203 сполученням Лісне-Лугове

135
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

18
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Постійні комісії обласної ради

08829/08-17 Лист197
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

136
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08913/08-17 Лист198
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

137
16.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08983/08-17 Лист199
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо розрахунків по 
видаткам

138
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

08868/08-22 Лист005-16/17303
Про критичний стан ВАТ "Запоріжжяобленерго"

139
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08890/08-22 Лист005-003/17437
Про графік погашення заборгованості

140
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08967/08-22 ЛистВС/02-2299
Про ситуацію на електро-хіміко-металургійному 
підприємстві з виробництва титану губчастого ТОВ 
"ЗТМК"

141
17.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

08957/08-36 Лист53-36.1/26843
Про призначення Остаповця О.А.

142
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08777/08-22 Лист01/244
ТОВ "ФЕРРОКС"
Про перевірку щодо металургійної переробки 
брухту чорних та кольорових металів

143
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08779/08-21 Лист31/3262
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про передачу державного майна в комунальну 
власність (вул. Л.Чайкіної, 53)

144
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08794/08-22 Лист39
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

145
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08795/08-22 Лист51
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

146
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08796/08-22 Лист8
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

147
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08797/08-22 Лист167
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

148
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08798/08-22 Лист01/16-60
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

149
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08799/08-22 Лист4
ТОВ "АЗОВМЕЛТРАНС"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

150
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

20



№
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08800/08-22 Лист30
ФОП ГОНЧАРОВ В.М.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

151
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08801/08-22 Лист30
ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

152
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08802/08-22 Лист40
ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

153
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08803/08-22 Лист23
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 
12309"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

154
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08804/08-22 Лист11
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

155
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08805/08-22 Лист18
ПП КОНОВАЛОВ С.О.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

156
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08806/08-22 Листб/н
ПП КОШЕЛЬ Е.Н.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

157
12.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08807/08-22 Лист51
ПП "АВТОСВІТ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

158
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08808/08-22 Лист111
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

159
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08809/08-22 Лист128
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

160
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08810/08-22 Листб/н
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

161
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08884/08-32 Лист320
ПАТ "СОНЯЧНЕ 2007"
Про передачу гідротехнічної споруди - греблі 
земляної до статутного фонду ПАТ "Сонячне 2007"

162
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08897/08-21 Лист04/2250
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про оренду госпіталю

163
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08904/08-22 Лист42/11
ПП "ТРАНСАГРО"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

164
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08905/08-22 Лист62
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

165
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08985/08-35 Лист11
ПП "ФІРМА "ЕЗРА"
Про компенсацію виплат працівнику, який служить 
за контрактом

166
15.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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08986/08-35 Лист53
ТОВ "САНАТОРІЙ ДУБРАВА"
Про проживання переселенців у санаторії

167
11.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08776/08-37 Лист69
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО
Про нагородження Власової Н.Ф. та Гацулі О.М.

168
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08813/08-35 Лист65
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про побутову проблему інваліда зору Рубльової 
Л.А.

169
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08814/08-24 Лист5
ФОП ЧУБУКЛІЄВА Н.О.
Про дозвіл на переоформлення ліцензії на 
централізоване водопостачання та водовідведення

170
09.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08824/08-32 Листб/н
ПП "ЛОТ-1"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

171
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08855/08-27 Лист40
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про присвоєння військовим частинам почесних 
звань відомих героїв

172
26.10.2016від

№
від 15.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08856/08-29 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ КАРАТЕ, 
...
Про фінансову допомогу для придбання 
спортивного інвентарю

173
15.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08870/08-21 Листб/н
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ
Про надання в позичку нерухомого майна

174
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

08911/08-22 Лист74
ФОП ЗІНОВ'ЄВ С.М.
Про сприяння у проведенні конкурсу на 
пасажирські перевезення

175
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08962/08-24 Лист312
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про відшкодування різниці в тарифах

176
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08975/08-37 Лист01-47
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ "СПІЛКИ 
ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС"
Про нагородження Фещенко Ф.А. (та інші)

177
17.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08988/08-20 Лист339/01-11
ЗРУ "ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про виділення коштів на обслуговування кредитів

178
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

08954/08-32 Лист01/05
Про надання земельної ділянки по вул. 
Запорізького Козацтва для будівництва 
спортивно-оздоровчого комплексу

179
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

08968/08-20 Лист02/3024
Про пропозиції до проекту обласного бюджету на 
2017 рік

180
17.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08864/08-35 Лист100-01/16
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про сприяння своєчасному відшкодуванню пільг та 
субсидій

181
15.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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08869/08-27 Лист5
ГО "КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ "ШВИДШЕ. ВИЩЕ. 
СИЛЬНІШЕ"
Про надання копії розпорядження від 19.05.2016 № 
275

182
15.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08960/08-32 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО"
Про ситуацію в земельній сфері

183
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08970/08-27 Лист20
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО"
Про сприяння у виготовленні інформаційних носіїв

184
17.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08984/08-27 Лист94
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про урочисті заходи з нагоди річниці Революції 
Гідності 21.11.2016

185
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08987/08-37 Лист534
ГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "ОБЕРІГ"
Про нагородження Бакуменко О.В.

186
18.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Редакції газет

08815/08-27 Лист136
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про перейменування селища Більмак

187
07.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08977/08-27 Лист146
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про перейменування селища Більмак

188
11.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08865/08-28 Лист538
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про ремонт дахів будівель санаторію

189
10.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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документа

08909/08-37 Лист914
КУ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про відзначення ДОР Коротенка Д.О.

190
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

08821/08-20 Лист35-62/3348
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про фінансування ХІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції

191
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08831/08-37 Лист35-113/3341
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Широкобокова В.В. (та інші)

192
09.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08937/08-32 Лист601
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

193
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08949/08-20 Лист01-11/1193
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на благоустрій території 
реабілітаційного парку на о. Хортиця

194
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08849/08-20 Лист01-17/1112
Про фінансування об'єктів інфраструктури

195
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

26
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Джерело  інформації 
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08958/08-36 Лист01-16/1178
Про преміювання Попова А.В.

196
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08872/08-24 Лист01-31/1434
Про стан проведення робіт на об'єктах

197
08.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08873/08-22 Лист01-30/1442
Про заборгованість за природний газ

198
10.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08922/08-36 Лист01-46/1468
Про преміювання Кошеленка В.О.

199
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08921/08-36 Лист05-29/0881
Про надання матеріальної допомоги Ярмоленко 
А.І. та Хілько О.Л.

200
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08961/08-36 Лист05-29/0889
Про погодження звільнення Маковій К.О.

201
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08896/08-36 Лист01-01-31/811
Про преміювання Мігулі І.І.

202
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08920/08-36 Лист01-01-27/1/804
Про надання матеріальної допомоги Морозову І.В. 
та Галас Т.І.

203
09.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

08950/08-37 Лист01-21/1038
Про нагородження Пушняка О.Я.

204
11.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08838/08-36 Лист03-12/0613
Про погодження надання матеріальної допомоги

205
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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08902/08-36 Лист03-12/0620
Про преміювання Стуленя О.В.

206
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08989/08-36 Лист03-12/0622
Про преміювання Стуленя О.В. за жовтень 2016 
року

207
16.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08778/08-36 Лист01-01-16/1074
Про погодження призначення Губатенка С.С.

208
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08963/08-36 Лист01-01-16/1090
Про преміювання Чмельової В.В. за жовтень 2016 
року

209
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08964/08-36 Лист01-01-16/1089
Про преміювання Чмельової В.В. за листопад 2016 
року

210
17.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08830/08-36 Лист01-06/968
Про погодження призначення Гаргури О.М.

211
09.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08899/08-37 Лист01-35/1363
Про нагородження Димова К.С.

212
08.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08848/08-20 Лист01-11/0650
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання обладнання для установ охорони 
здоров'я

213
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08859/08-36 Лист01-07/26/0688
Про виплату допомоги на вирішення 
соціально-побутових питань Правосуду О.Є.

214
10.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

РАЙОННІ РАДИ
Веселівська райрада

08883/08-20 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ...
Про перевірку використання коштів у апараті 
райради

215
11.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

08787/08-24 Лист01-31/616
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про підтримку об'єднаної територіальної громади

216
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08889/08-38 Лист02-01-15/336
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про утворення робочої групи з підготовки проектів 
рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

217
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08976/08-28 Лист562
ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про допомогу на лікування Строкань С.С.

218
15.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08982/08-24 Лист215
ЧЕРВОНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва підвідного 
газопроводу до с. Малинівка, Полтавка, Червоне, 
Успенівка, Рівнопілля

219
09.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

08812/08-45 Доповідна запискаб/н
Про систематичне ненадання інформації 
Берестівською сільською ОТГ

220
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Господарський суд Запорізької області

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08822/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА за позовом ПП "Діловий будинок"

221
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08854/08-44 Лист1958
Про візит багатонаціональної інспекційної групи до 
м. Київ 16.11.2016

222
15.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08823/08-43 Лист808/1334/16/232
Про судову повістку на 24.11.2016 у справі за 
позовом Майсака О.Г.

223
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08951/08-43 Лист808/2963/16/236
Про копію ухвали щодо зупинення провадження у 
справі від 14.11.2016 та судову повістку на 
30.11.2016

224
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08974/08-37 Лист02-38/9157/16
Про нагородження Гудименко Я.А. (та інші)

225
17.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08955/08-32 Лист8476/10/08-23-0
БЕРДЯНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

226
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08956/08-32 Лист8475/10/08-23-0
БЕРДЯНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
Про надання в постійне користування земельних 
ділянок

227
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08991/08-44 Лист1/4605
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про затвердження нарядів на призначення 
транспортних засобів

228
16.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Прокуратура

08748/08-41 Вимога12016080210001
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про земельні ділянки Дружелюбівського 
виправного центру № 1

229
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08751/08-41 Вимога42016081350000
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про зникнення документів у Вільнянській 
райдержадміністрації

230
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08867/08-41 Лист125-12514вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про незаконне розпорядження земельною ділянкою

231
14.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08941/08-41 Лист50-9291вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про порушення законодавства ПП "Форватор" під 
час використання земельної ділянки в с. Сонячне 
Запорізького р-ну

232
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08818/08-41 Лист05/1-2392-16
Про земельні ділянки Дружелюбівського 
виправного центру № 1

233
14.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

08886/08-31 Лист2301/01-16920
Про співпрацю з центрами надання 
адміністративних послуг

234
11.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

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

08893/08-41 Лист4956/39107/01-2
Про надання інформації щодо кримінальної справи 
№ 211009 за ознаками злочину у відношенні 
Дмитренко О.С., Текуча В.М. та Симоненко О.В.

235
16.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

08789/08-41 Лист59/33-3502нт
Про функціонування системи внутрішньообласної 
КХВ радіомережі за схемою "Хвиля"

236
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08853/08-41 Лист59/6/1-1578нт
Про надання копій документів

237
11.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08891/08-49 Лист59/20-7569дск
Про оптимізацію структури вибухотехнічних 
підрозділів в системі регіональних органів 
Національної поліції в інтересах протидії 
терористичним проявам

238
15.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

08935/08-41 Лист19-170984вих-16
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про отримання непридатної для проживання 
квартири гр. Вакуленком Г.М.

239
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

08788/08-49 Лист300/3/66/ДСК
Про наказ щодо Тимчасової настанови з 
оперативного обладнання території

240
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

08900/08-24 Лист40-304-10/11046
Про прийняття в експлуатацію житла, збудованого 
фізичними та юридичними особами

241
14.11.2016від

№
від 16.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

08980/08-36 Лист08-38/7591
Про погодження призначення Бендо І.В.

242
14.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08811/08-34 Лист02-16330/162
Про щорічну звірку електронного обліку та 
результатів технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту

243
04.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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08850/08-34 Лист02-16358/162
Про підготовку матеріалів до Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України

244
04.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08852/08-35 Лист5331/02/04.1-16
Про соціальний захист учасників 
антитерористичної операції

245
09.11.2016від

№
від 15.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08790/08-27 Лист3507/27/4
Про передплату літературно-художніх часописів

246
10.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08947/08-27 Лист3537/27/3
Про перевірки місць масового відпочинку щодо 
ретрансляції російських телепрограм

247
14.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

08792/08-22 Лист12189/28.2/7-16
Про надання фінансової допомоги ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

248
11.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08832/08-24 Лист11945/18.4.1/7-1
Про вжиття заходів щодо зменшення фінансового 
навантаження на споживачів з питань оплати 
послуги з централізованого опалення

249
08.11.2016від

№
від 14.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

08953/08-41 Лист20-07/4927
Про тренінг з питань антикорупційних програм 
30.11.2016 у м. Києві

250
16.11.2016від

№
від 17.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08978/08-36 Лист173/70/22-16
Про підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції

251
14.11.2016від

№
від 18.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

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