
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.12.16 по 30.12.16

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10208/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мордовського М.М. (інші)

1
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10237/08-45 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про організацію діловодства в структурних 
підрозділах облдержадміністрації

2
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10270/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про стан забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів, які брали 
безпосередню участь в АТО

3
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10297/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про введення додаткових ставок спеціалістів 
Департаменту освіти і науки

4
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10170/08-01 Закон України1786-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державний бюджет України на 2016 рік"

5
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10171/08-01 Закон України1785-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державний бюджет України на 2016 рік"

6
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10172/08-01 Постанова1777-VIII
Про Звернення ВРУ до держав - партнерів України 
щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в 
Україні злочином геноциду Українського народу

7
07.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10315/08-01 Закон України1809-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2016 рік" щодо 
збільшення обсягу видатків на заробітну плату 
працівникам державних вугледобувних 
підприємств

8
22.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10316/08-01 Закон України1789-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

9
20.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10317/08-01 Закон України1774-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України

10
06.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10318/08-01 Постанова1805-VIII
Про присудження щорічної Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів

11
22.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

10319/08-01 Закон України1794-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

12
20.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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10320/08-01 Постанова1808-VIII
Про внесення змін до Постанови ВРУ "Про 
Звернення ВРУ до міжнародних організацій та 
міжпарламентських асамблей щодо звільнення 
української льотчиці та народного депутата 
України восьмого скликання Надії Вікторівни 
Савченко"

13
22.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10321/08-01 Закон України1801-VIII
Про Державний бюджет України на 2017 рік

14
21.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10323/08-01 Постанова1806-VIII
Про присудження у 2016 році Премії ВРУ за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування

15
22.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10178/08-10 Депутатське звернення04-23/17-1800
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Професійна освіта як складова забезпечення 
кваліфікованого кадрового потенціалу України: 
проблеми та шляхи вирішення"

16
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

10173/08-10 Депутатське звернення04-04/06-155(31
НДУ БЕРЕЗЮК О.Р.
Про упорядкування приміщень Іванівського НВК, 
школи та сільського клубу с. Нововодяне...

17
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10177/08-10 Депутатське звернення02/05-826
НДУ ГЕРАЩЕНКО І.В.
Про адресну соціальну допомогу сім'ям заручників, 
безвісти зниклих осіб...

18
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10267/08-10 Депутатське звернення248-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про капітальний ремонт їдальні Запорізької 
суспільно-гуманітраної гімназії № 27

19
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

3
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10184/08-35 Лист1-3129/16-65
Про результати моніторингового візиту щодо 
з'ясування стану дотримання прав підопічних 
Запорізького міського геріатричного стаціонару

20
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

10201/08-44 Лист5524
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про участь з нагоди святкування 74-ї річниці від 
Дня створення частини

21
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10292/08-44 Лист5530
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про ремонт будівель військового містечка № 9

22
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10309/08-44 Лист8052
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про ремонт терапевтичного відділення 
Запорізького військового госпіталю

23
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

10206/08-38 Лист48/ВР
ГО "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ВСІ РАЗОМ!"
Про святкування Різдва Христового

24
16.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10188/08-33 Лист1736792092-ОА/
АВІАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ 
"НЬЮ ЭРА" (КИТАЙ)
Про підготовку до прийняття делегації

25
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10298/08-33 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ)
Про приміщення для притулку постраждалих від 
гендерно-зумовленого насильства

26
20.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

4
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10335/08-35 Лист1240
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІГРАЦІЇ
Про списки внутрішньо переміщених осіб

27
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Заявник

10276/08-32 Листб/н
ДМИТРИЧЕНКО Ю.О.
Про надання в оренду земельної ділянки

28
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10293/08-32 Листб/н
ПП МАРТИРОСЯН В.О.
Про договір оренди землі

29
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10159/08-27 Лист597
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення 10-11.02.2017 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Слобожанська веселка. 
Харків - 2017"

30
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10175/08-35 Лист01/475/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про моніторинг стану забезпечення прав та свобод 
громадян, які проживають на тимчасово-окуповаій 
території півострові або пересилилися з нього на 
материкову частину України

31
16.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10187/08-32 Лист26
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЄДНІСТЬ"
Про очищення річок

32
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10190/08-32 Листб/н
ФОП ТРУСОВА Л.А.
Про поновлення строку дії Договору оренди землі

33
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5
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10195/08-29 Лист01-04-19
БО "НАДІЯ І ЖИТЛО ДЛЯ ДІТЕЙ"
Про програму деінституціалізації догляду дітей та 
створення умов для їх проживання і виховання в 
сімейному середовищі

34
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10203/08-29 Лист283
ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ
Про проведення Чемпіонату "Шкільна волейбольна 
ліга України"

35
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10250/08-33 Лист50
ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "СІДКОН"
Про співпрацю

36
20.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства

10205/08-33 Лист6132/14-200-954
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про виставково-ярмаркові заходи Республіки 
Білорусь у 2017 році

37
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

10149/08-43 Ухвала826/19423/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про відкриття провадження в справі Балакан Т.А.

38
14.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10150/08-43 Ухвала826/19423/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про відкриття провадження в справі Балакан Т.А.

39
14.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10151/08-43 Ухвала0870/2025/12(87
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали щодо ПАТ "Бердянський завод 
підйомно-транспортного обладнання"

40
14.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10152/08-43 Лист335/10080/15-ц/
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про цивільну справу Лисенка О.В.

41
19.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10153/08-43 Ухвала84303/0/19-16
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про касаційну скаргу Лисенка О.В.

42
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10156/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 317/594/15-ц

43
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10142/08-09 Доручення47634/1/1-16
(С.Кубів) НДУ ЄФІМОВ М.В.
Про включення до переліку об'єктів Приазовського 
району заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

44
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10143/08-09 Доручення47608/1/1-16
(С.Кубів) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про включення до переліку об'єктів  м. Бердянськ 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

45
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10144/08-09 Доручення47635/1/1-16
(С.Кубів) НДУ ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
Про включення до переліку об'єктів Приазовського 
району заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

46
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10145/08-09 Доручення47609/1/1-16
(С.Кубів)  НДУ ГЕРАСИМОВ А.В.
Про включення до переліку об'єктів Приазовського 
району заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

47
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

7
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Джерело  інформації 
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10146/08-09 Доручення47633/1/1-16
(С.Кубів) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про включення до переліку об'єктів  м. Бердянськ 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

48
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10147/08-09 Доручення47636/1/1-16
(С.Кубів) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про включення до переліку об'єктів  м. Бердянськ 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

49
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10148/08-09 Доручення32544/7/1-16
(С.Кубів) Про проведення засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМУ

50
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10163/08-09 Доручення41869/1/1-16
(В.Гройсман) Про заборгованість за 
електроенергію

51
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10164/08-09 Доручення44961/1/1-16
(О.Саєнко) Про План-графік навчання на 2017  рік

52
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10165/08-03 Розпорядження994-р
Про схвалення методичних рекомендацій щодо 
формування регіонального замовлення на 
підготовку фахівців та робітничих кадрів

53
14.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10166/08-03 Постанова975
Про надання державної цільової підтримки деяким 
категоріям громадян для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти

54
23.11.2016від

№
від 26.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

10167/08-03 Постанова974
Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ 
від 30.08.2002 № 1298

55
14.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10168/08-03 Постанова972
Деякі питання виплати пенсій

56
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10169/08-04 Витяг з протоколуВП 9
(І.Климпуш-Цинцадзе) 2. Про проект Запону 
України "Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо удосконалення механізму 
фінансування регіонального розвитку"

57
19.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10211/08-03 Постанова970
Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
КМУ від 24.06.2016 № 395

58
21.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10212/08-03 Постанова991
Про формування та ведення реєстру контрактів, 
укладених з керівниками суб'єктів господарювання 
державного сектору економіки

59
21.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10213/08-03 Постанова987
Про щорічні звіти голів обласних, Київської і 
Севастопольської міських державних адміністрацій

60
21.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10214/08-03 Розпорядження981-р
Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
державних програм соціального захисту у 2016 
році

61
21.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10215/08-09 Доручення47099/1/1-16
(П.Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про Рішення Комітету ВРУ "Про рекомендації 
слухань у Комітеті ВРУ "Про виконання Державної 
програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період 
2015 року

62
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10245/08-09 Доручення48356/1/1-16
(Г. Зубко) Про нараду з питань реагування на 
надзвичайні ситуації 29.12.2016

63
26.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

9
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10253/08-09 Доручення47610/1/1-16
(С. Кубів) Про виконання плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року

64
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10254/08-09 Доручення27771/23/1-16
(В. Кириленко) Про передачу з державної власності 
у комунальну власність професійно-технічних 
навчальних закладів

65
26.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10255/08-09 Доручення46969/1/1-16
(В. Гройсман) Про чергування у святкові, неробочі 
та окремі вихідні дні 2017 року

66
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10256/08-09 Доручення416/0/3-16
(В. Бондаренко) КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА
Про розгляд Протоколу № 1 засідання ради від 
06.12.2016

67
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10257/08-03 Розпорядження980-р
Про деякі питання розподілу у 2016 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

68
21.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10274/08-09 Доручення48764/0/1-16
(П. Розенко) Про селекторну нараду з питань 
підвищення мінімальної заробітної плати 
29.12.2016

69
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10313/08-03 Постанова999
Про затвердження Типового положення про 
координаційну раду з питань 
національно-патріотичного виховання при місцевій 
державній адміністрації

70
07.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10322/08-04 Протокольне рішення48789/0/1-16
(В. Кириленко) Про План заходів з підготовки та 
проведення в Україні у 2017 році чемпіонату світу з 
хокею з шайбою серед чоловіків

71
28.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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10324/08-09 Доручення48412/1/1-16
(В. Федорчук) Про Прогноз розвитку 
соціально-трудових відносин

72
28.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10325/08-09 Доручення432/0/3-16
(В. Бондаренко) Про громадські ради

73
28.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10326/08-04 Витяг з протоколу60 ВП
(В. Гройсман) 7.1. Рішення з окремих питань щодо 
порядків використання бюджетних коштів

74
21.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10327/08-04 Витяг з протоколу60 ВП
(В. Гройсман) 7.2. Рішення з окремих питань щодо 
формування місцевих бюджетів об'єднаних 
територіальних громад у 2017 році

75
21.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10328/08-09 Доручення42959/5/1-16
(Г.Зубко) Про вжиття заходів, спрямованих на 
забезпечення захисту інтересів держави в частині 
виконання завдань з інженерного обладнання 
оборонних рубежів у районі проведення АТО

76
28.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10329/08-09 Доручення47346/1/1-16
(Г.Зубко)  НДУ МИКИТАСЬ М.В.
Про проведення перевірки гуртожитків

77
27.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10330/08-09 Доручення38134/9/1-16
(В. Кириленко) Про подальший розвиток 
студентського спорту у вищих навчальних закладах

78
27.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

10340/08-09 Доручення48673/1/1-16
(В. Федорчук) НДУ МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.
Про невідкладне вирішення питання з оплатою 
земельного податку установами виконання 
покарань та слідчими ізоляторами

79
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

10341/08-09 Доручення44725/3/1-16
Про План організації виконання Указу Президента 
України "Про пріоритетні заходи щодо сприяння 
зміцненню національної єдності та консолідації 
українського суспільства, підтримки ініціатив 
громадськості у цій сфері"

80
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10342/08-09 Доручення48031/1/1-16
(С. Кубів) Про проведення бізнес-форуму 
української діаспори

81
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10343/08-09 Доручення47919/3/1-16
(Г. Зубко) Про підготовку місцевих бюджетів 
об'єднаних територіальних громад

82
29.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10275/08-44 Лист35/817
Про надання звітності щодо чисельності 
працюючих та військовозобов'язаних, які 
заброньовані

83
23.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

10312/08-49 Лист17928/03/27-201
Про Положення про територіальну оборону 
України

84
27.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10185/08-33 Лист4002-07/40803-0
Про реєстраційну картку проекту "Створення 
комплексної системи надання допомоги 
вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді 
м. Бердянськ"

85
19.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10240/08-33 Лист3903-05/41370-0
Про організацію взаємодії в питаннях залучення 
інвестицій і супроводження інвесторів

86
22.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10277/08-33 Лист3903-05/41901-0
Про зняття з контролю виконання пункту 
доручення Президента України від 25.06.2013 № 
1-1/1553

87
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10301/08-20 Лист2106-12/41557-0
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 
2016 рік

88
23.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10310/08-33 Лист4232-06/41792-0
Про 10-у міжнародну виставку туризму 
06-09.02.2017 в м. Тегеран (Республіка Іран)

89
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10332/08-33 Лист4314-05/41802-0
Про ураїнсько-єгипетське співробітництво

90
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10141/08-22 Лист7299/25/14-16
Про майно ДП "Запорізький облавтодор"

91
16.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10258/08-29 Лист10679/5.1
Про формування матеріалів форми звітності 
№2-ФК від об`єднаних територіальних громад

92
22.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10259/08-29 Лист1/9-673
Про використання веслувально-спортивної бази у 
с.Добротвір Львівської області

93
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10296/08-35 Лист1/9-676
Про навчання з питань надання допомоги людям з 
інвалідністю у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій

94
27.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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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

10218/08-28 Лист04.03.35-Д-І/366
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про сприяння в придбанні ендопратезу для 
Колпакової І.Г. за рахунок бюджетних коштів

95
16.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10283/08-28 Лист3.22/34330
Про селекторну нараду з питань впровадження 
пілотного проекту у сфері охорони здоров'я 
29.12.2016

96
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10333/08-22 Лист7/10-15706
Про обсяги споживання природного газу

97
29.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10139/08-35 Лист21729/0/2-16/40
Про розподіл коштів за додатковою потребою з 
питань забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців...

98
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10157/08-35 Лист17656/0/14-16/24
Про направлення копії наказу від 30.11.2016 №1463

99
01.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10158/08-35 Лист20740/012-16/22
Про встановлення статусу особи, депортованої за 
національною ознакою

100
12.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10217/08-36 Лист1271/0/116-16
Про надання контактних даних працівників 
фінансових департаментів областей

101
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10232/08-35 Лист21937/0/2-16/40
Про потребу у вирішенні житлових питань осіб, які 
потребують поліпшення житлових умов

102
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10336/08-35 Лист21995/0/2-16
Про здійснення опіки над повнолітніми 
недієздатними особами та особами, цивільна 
дієздатність яких обмежена

103
27.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ 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

10180/08-20 Лист31-29010-09-21/
Про надання інформації щодо малозабезпечених 
сімей, які отримують соціальні виплати

104
25.11.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10181/08-20 Лист31-29010-09-21/
Про надання інформації щодо осіб, які отримують 
соціальні виплати при народженні дитини

105
28.11.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10219/08-20 Лист31-29010-09-21/
Про надання інформації щодо припиненення або 
зупинення державних виплат

106
13.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10242/08-21 Лист01-8810/48
Про зупинення виконавчого провадження щодо 
арешту квартири № 14 житлового будинку № 65/97 
по вул. Морська (Мазіна) м. Бердянськ

107
19.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10210/08-10 Депутатське звернення127
ДОР СТАРУХ О.В.
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам ЗДП "Кремнійполімер"

108
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10290/08-10 Депутатське звернення1/2016/15
ДОР ХРОЛ В.І.
Про будівництво підпірної стінки каналізаційної 
насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне

109
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10291/08-10 Депутатське звернення1/2016/16
ДОР ХРОЛ В.І.
Про ремонт дороги с. Копань - с. Нестерянка - с. 
Мирне - с. Грозне - с. Лісне

110
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

10197/08-17 Рішення53
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів за 
рахунок фондів охорони навколишнього 
природного середовища місцевих бюджетів у 2017 
році

111
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10198/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)40
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням облради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

112
15.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10235/08-17 Лист5745/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про видатки на заходи, в яких беруть участь члени 
Запорізької обласної організації ветеранів

113
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10238/08-17 Лист5755/01-11
Про включення природоохоронних заходів по м. 
Мелітополю до об'єктів фінансування з обласного 
бюджету в 2017 році

114
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10239/08-17 Лист5536/01-11
Про включення заходів для фінансування з 
обласного бюджету

115
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10280/08-17 Лист2773/01-07
Про Рішення Комітету ВРУ з питань охорони 
здоров'я щодо репродуктивного здоров'я нації

116
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10282/08-17 Лист5780/01-11
БФ "КАПЛЯ КРОВІ"
Про регіональну цільову програму допомоги 
хворим на онкогематологічні захворювання

117
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10334/08-17 Лист01-16/2049
Про надання переліку питань на знання галузевого 
законодавства

118
29.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10266/08-10 Депутатське звернення210
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо поточних видатків

119
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10269/08-10 Депутатське звернення209
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
27.12.2016

120
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

10289/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-1307
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність підтвердженої номінації 
природного газу на першу декаду січня 2017 року

121
28.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

10243/08-21 Лист011-1163
Про продовження терміну дії здачі (продажу, 
реалізації) вторинної сировини

122
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

10241/08-22 Лист22-13968
Про участь у нараді з питань складення реєстру 
доріг 28.12.2016

123
23.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10288/08-32 Лист62-14128
Про незаконний вилов водних біоресурсів

124
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10294/08-37 Лист32-14000
Про нагородження Панька Д.В. (та інші)

125
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10204/08-36 Лист6-04/107
ДП "МЗ "ГІДРОМАШ"
Про Шабанова О.В.

126
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10225/08-22 Лист3136
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження відкоригованих втрат теплової 
енергії в теплових мережах

127
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10228/08-22 Лист1777
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про розгляд загальновиробничих норм питомих 
витрат ПЕР

128
23.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10229/08-22 Лист88
ТОВ "ПРОМСТИЛ ГРУП"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

129
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10234/08-22 Лист01/16-70
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про погодження тарифів на перевезення пасажирів

130
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10260/08-32 ЛистЕ-5/146
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ 
ЗАВОД"
Про перегляд нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки ПрАТ "ЗАЕС"

131
26.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10308/08-20 Лист29/12/1
ТОВ "ВІЛЬНЯНКА"
Про компенсацію відсотків за користування 
кредитними коштами

132
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10311/08-22 Лист547
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про виділення лімітів природного газу

133
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10339/08-22 Лист550
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про виділення лімітів природного газу

134
30.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10182/08-22 Лист2428/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про припинення газоспоживання

135
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10193/08-22 Лист2427/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про припинення газоспоживання

136
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10249/08-25 Лист68
КУ "ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ" ЗОР
Про надання інформації щодо закупівлі за 
рамковими угодами

137
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10281/08-27 Лист29/12
БО "ХРАМ"
Про святкові заходи 21-22.01.2017

138
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10244/08-24 Лист12/3232
Про укладання договору з водопостачання на 2017 
рік з КП "Бердянськводоканал"

139
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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

10186/08-38 Лист141216
ГО "МІЖРАЙОННА СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО"
Про кримінальні провадження щодо розбійного 
нападу на валютників

140
14.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10247/08-22 Лист32
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про публічне обговорення регуляторних актів з 
питань автомобільного транспорту

141
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10278/08-22 Лист5
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про включення Германюка О.Б. до складу 
конкурсного комітету з визначення перевізників

142
26.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10279/08-22 Лист6
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про включення Германюка О.Б. до складу робочої 
групи щодо перевезень пасажирів

143
26.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10285/08-37 Лист50
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Лакоти С.В. (та інші)

144
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10286/08-38 Листб/н
КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА УЧАСНИКІВ АТО 
ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ ОДА
Про склад Консультативної Ради

145
23.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

10271/08-24 Лист300
КП "ЖИТЛОСЕРВІС"
Про повернення боргу щодо нарахованої субсидії

146
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10300/08-22 Лист18824
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погодження загальновиробничих питомих 
норм витрат електричної енергії

147
28.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10348/08-22 Лист6952/1/19
Про надання на узгодження загальновиробничих 
норм питомих витрат палива, теплової та 
електричної енергії на 2016 рік

148
26.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Тернопільська ОДА

10160/08-27 Лист05-6345/19-10
Про розширення співпраці

149
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10179/08-15 Лист09-07/509
(Н. Анненкова) Про заходи до Дня Соборності 
України 22.01.2017

150
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10216/08-15 Лист03-01/4088
(В.Ковальчук) Про надання пропозицій щодо 
поїздок (візитів, відвідувань) Глави держави до 
регіонів протягом січня-червня 2017 року

151
09.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10344/08-15 Лист03-01/4409
(В.Ковальчук) ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про фінансування ремонтних робіт об'єктів 
освітньо-культурної сфери у с.Іванівка, 
с.Нововодяне та с.Заповітне 
Кам'янсько-Дніпровськоо р-ну

152
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Президент України

10314/08-02 Указ568/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня енергетика

153
21.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Вільнянська райдержадміністрація

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

10302/08-32 Лист01-17/1219
Про скасування розпорядження голови 
Вільнянської райдержадміністрації від 16.11.2011 
№ 760 "Про затвердження технічної документації з 
землеустрою та передачу у постійне користування 
земельних ділянок УДП "Укртрансаміак"

154
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10303/08-36 Лист01-20/1221
Про погодження звільнення Клишнатої Н.В.

155
26.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10200/08-37 Лист03-12/0685
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Антоновій Т.Ф.

156
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10223/08-36 Лист01-01-16/1148
Про погодження призначення Кононенко Т.В.

157
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

10199/08-36 Лист01-24/1132
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Проценку М.Г.

158
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

10248/08-35 Лист01-06/1084
Про надання роз'яснень щодо обчислення 
заробітної плати мобілізованим

159
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

10284/08-36 Лист01-11/0757
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Дудукалову В.С.

160
21.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

10207/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ НАТАЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
СТРЄЛКА Л.І. (інші)
Про діяльність Наталівської сільради

161
23.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Мелітопольска райрада

10224/08-32 Лист831/01-19
Про виділення земельної ділянки учаснику АТО 
Сердюку М.А.

162
22.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Пологівська райрада

10337/08-10 Депутатське звернення18
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ КОЛЕСНИКОВ В.І.
Про повернення статусу юридичної особи 
Управлінню агропромислового розвитку 
Пологівської райдержадміністрації

163
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

10261/08-24 Лист02-01-16/1042
ЛЮЦЕРНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про необхідність виготовлення генерального плану 
села Люцерна

164
23.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10262/08-24 Лист02-01-16/1041
ЛЮЦЕРНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про необхідність виготовлення генерального плану 
села Богатирівка

165
23.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10272/08-38 Лист1089
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про об'єднання в Степненську територіальну 
громаду з центром у с. Степне

166
23.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10331/08-45 Листб/н
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГ 
Р-НУ
Про ситуацію в сільській раді

167
23.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

10246/08-22 Доповідна запискаб/н
Про будівництво автотранспортної магістралі через 
р. Дніпро в м. Запоріжжя

168
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі
23
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(адресат)
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Форма зберігання 
документа

10227/08-21 Доповідна запискаб/н
Про стан вирішення питання прийому-передачі з 
державної у комунальну власність територіальної 
громади міста Запоріжжя житлового будинку по 
вул. Автобусна, 3

169
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

10138/08-20 Доповідна запискаб/н
Про фінансування будівництва автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі

170
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10209/08-20 Доповідна запискаб/н
Про фінансування будівництва автотранспортної 
магістралі через р.Дніпро в м.Запоріжжі

171
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

10252/08-20 Лист08-08/2565
Про повернення коштів обласного бюджету

172
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10338/08-20 Лист06-10/5578
Про видатки на комунальні послуги та енергоносії

173
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10226/08-20 Лист04-091/1133-863
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

174
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

10263/08-34 Лист01/3-2/10258
Про придбання колінчатого підйомника

175
26.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10307/08-34 Лист02/3-2/10477
Про використання авіації для пошуку зниклих 
людей та надання невідкладної допомоги 
потерпілим

176
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10295/08-41 Лист15805/01/6-2016
Про розміщення захисних споруд цивільного 
захисту

177
27.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

10191/08-41 Лист12/2-19/10616
Про проведення перевірок у 2017 році

178
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10192/08-37 Лист12.2-19/10614
Про встановлення та застосування заохочень до 
працівників

179
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10251/08-31 Лист6233-1-19/12.3.3
Про заходи щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство

180
23.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10154/08-43 Ухвала908/3139/16
Про розгляд справи до відповідача ПП "Форватор"

181
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

10183/08-25 Лист02/109
Про проект "SLOW FOOD NET" з питань 
безпечності харчових продуктів

182
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10299/08-45 Лист107/2/01-02-16
Про погодження Плану роботи на 2017 рік

183
28.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

10264/08-32 Лист591/9/08-01-12-0
Про вирішення питань щодо обчислення плати за 
землю

184
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

10287/08-28 ЛистН-21/1323
Про затвердження цін на профілактичні медичні 
огляди на 2017 рік

185
23.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10196/08-44 Лист2316
Про перелік підприємств, організацій, установ, які 
залучаються до виконання мобілізаційних завдань 
за територіальним розташуванням

186
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10268/08-44 Лист2333
Про охорону КП "Міжнародний аеропорт 
"Запоріжжя"

187
28.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10273/08-44 Лист2311
Про Порядок організації та ведення військового 
обліку призовників і військовозобов'язаних

188
26.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

10202/08-45 Лист104-р
Про оформлення перепусток

189
20.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10155/08-43 Ухвала808/3650/16/270
Про виклик до суду по справі 808/3650/16

190
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10140/08-41 Лист7751/44/03/04/20
СВ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛЕННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про лісосмугу на автошляху "Запоріжжя-Оріхів"

191
15.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10220/08-41 Лист16488/46/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО 
ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо  кошторису 
проведення проміжних виборів депутатів 
Запорізької облради

192
26.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

10189/08-41 Лист50-10613вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про реконструкцію Палацу спорту "Юність"

193
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10194/08-41 Лист50-10731вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо БФ "Ветерани 
Чорнобилю"

194
26.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10236/08-41 Лист4405-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про виклик для участі у допиті 30.12.2016

195
27.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10305/08-20 Лист5/2127
Про кошти на виконання проектно-вишукувальних 
робіт

196
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10221/08-41 Лист59/14/3392
Про надання інформації щодо захворюваності 
населення м.Запоріжжя та Запорізької області, що 
могла бути спричинена викидами основних 
промислових підприємств м.Запоріжжя та 
смертності населення

197
23.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10222/08-41 Лист59/14/3394
Про придбання та встановлення стаціонарних 
постів контролю забруднення навколишнього 
середовищ

198
23.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10304/08-41 Лист59/5-1715нт
Про посилення заходів щодо запобігання 
терористичним загрозам

199
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10347/08-41 Лист59/6/3-1807нт
Про використання вертолітної техніки

200
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10174/08-39 Постанова514
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
21.09.2015 № 356

201
23.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

10231/08-21 Лист7753/0/20-16
Про підготовку органами виконавчої влади 
інформації щодо здійснення ними державної 
регуляторної політики (нагадування) 

202
21.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

10176/08-49 Лист11/01/01-1683дс
Про витяг з Плану контрольно-інспекторської 
роботи з питань технічного захисту інформації

203
22.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

10346/08-47 Лист07/02/04-3801
Про внесення відомостей до Реєстру ІТС

204
26.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10162/08-34 Лист16-19085/162
Про захисні споруди цивільного  захисту

205
21.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

10306/08-35 Листб/н
Про грошову допомогу ветеранам війни

206
29.12.2016від

№
від 29.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

10161/08-24 Лист13524/17.4/7-16
Про регулювання діяльності з виробництва 
теплової енергії на установах з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії

207
15.12.2016від

№
від 26.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10233/08-24 Лист13772/18/7-16
Про стан оснащеності житлових будинків 
приладами обліку теплової енергії

208
20.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10265/08-44 Лист2365/21-4-3
Про питання соціального характеру

209
27.12.2016від

№
від 28.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10345/08-44 Лист2378/21-4-3
Про надання інформації щодо стану 
укомплектованості підрозділів оборонної та 
мобілізаційної роботи облдержадміністрації

210
28.12.2016від

№
від 30.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України

10230/08-21 Лист10-16-24527
Про формування переліку потенційних об'єктів 
оренди

211
15.12.2016від

№
від 27.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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