
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.01.17 по 20.01.17

Ф21-КА

№
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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
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та протидії корупції

00403/08-41 Доповідна запискаб/н
Про розроблення обласної Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки

1
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Голова ОДА

00342/08-83 Протокол голови ОДА1
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ
п.2  Чуктуров   П.Г. (постійно протягом 
опалювального сезону 2016-2017 року) 
п.3  Клименко  В.І.  (постійно в період епідсезону)

2
16.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ паперовий паперова

Заступники голови ОДА

00311/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про врахування додаткових видатків у проекті 
обласного бюджету на 2017 рік

3
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00312/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про відзначення волонтерів з нагоди Дня 
Соборності України

4
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00313/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Лапіна І.Є.

5
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00343/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Шведун Т.А.

6
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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00394/08-37 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про нагородження Попова А.В. (та інші)

7
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00404/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про подання списку волонтерів для нагородження 
відзнакою Президента України "За гуманітарну 
участь в антитерористичній операції"

8
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00415/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Паращук Н.М.

9
20.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00416/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про випадки захворювання на малярію в 
Запорізькій області

10
20.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00260/08-01 Закон України1798-VIII
Про Вищу раду правосуддя

11
21.12.2016від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00261/08-01 Закон України1800-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів

12
21.12.2016від

№
від 16.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00262/08-01 Закон України1769-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення порядку 
проходження військової служби

13
06.12.2016від

№
від 16.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Народні депутати України

00282/08-10 Депутатське звернення187/02-08-11184
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги гр. Онопрієнку 
І.В.

14
28.12.2016від

№
від 16.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2
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00314/08-10 Депутатське звернення2082823
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про операцію з відновлення зору гр. Васильєвій 
О.М.

15
13.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00340/08-10 Депутатське звернення15/01
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про ремонт дороги О 081481 Пологи - Кінські 
роздори - Андріївка - Бердянськ

16
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00382/08-10 Депутатське звернення1267
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про відновлення автобусного маршруту Пологи - 
Шевченкове (через Тарасівку)

17
03.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

00304/08-37 Лист231
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про нагородження Говорухи О.М.

18
16.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00407/08-44 Лист84
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про включення до Програми шефської допомоги 
військовим частинам ЗСУ...

19
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

00258/08-29 Лист1
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ"
Про форми військово-патріотичного виховання 
дітей та молоді

20
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00372/08-26 Лист3
ВГО "АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ"
Про підвищення посадових окладів працівників 
дошкільних навчальних закладів

21
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

3
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00328/08-33 Лист1-01/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про інвестиційну діяльність в Запорізькій області

22
13.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00409/08-33 Лист32
ПРЕДСТАВНИЦТВО МІЖНАРОДНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ З МІГРАЦІЇ (МОМ)
Про підтримку проекту "Сприяння відбудові та 
сталому розв'язанню проблем ВПО та 
постраждалого від конфлікту населення в Україні"

23
18.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00253/08-32 Листб/н
УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ НОВИН
Про відповіді на питання у лісовій сфері

24
16.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00295/08-33 Лист16/01/17
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про рейтингові дослідження

25
16.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00307/08-38 Лист01/07
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА В УКРАЇНІ
Про співпрацю з козацькими організаціями 

26
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00373/08-27 Лист2
АСОЦІАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ "ТУРИСТИЧНИЙ 
ПРЕС-КЛУБ УКРАЇНИ"
Про проведення прес-туру для провідних 
українських видань

27
18.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00386/08-34 Лист21-1/01
УКРТРАНСЗВ'ЯЗОК
Про реконструкцію (модернізацію) системи 
централізованого оповіщення Запорізької області

28
13.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

4
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00387/08-27 Лист9
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про урочисті заходи з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав та 
28-ї річниці виведення військ з Афганістану 
15.02.2017

29
10.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00426/08-32 Листб/н
ОК "ДАЧНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНДА"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

30
17.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Посольства

00293/08-33 Лист6139/14-200-45
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про Міжнародну виставку-ярмарку у Братиславі 
26-29.01.2017

31
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

00395/08-43 Лист337/4603/16-ц/3
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали щодо відкриття провадження по 
цивільній справі за позовом Бриля К.І. та судову 
повістку на 09.02.2017

32
13.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00348/08-18 Лист1510-16
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом листопада 2016 року

33
09.12.2016від

№
від 18.01.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00349/08-18 Лист0016/17
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом грудня 2016 року

34
05.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00259/08-09 Доручення101/1/1-17
(О. Саєнко) Про on-line опитувальник державних 
службовців

35
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5
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00270/08-09 Доручення825/1/1-17
(С. Кушнір) ПРАТ "ВТФ "ВЕСНА-М"
Про бездіяльність органів Державної 
архітектурно-будівельної інспекції України

36
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00271/08-09 Доручення817/1/1-17
(В. Гройсман) ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про заходи щодо розвитку україномовного розділу 
Вікіпедії

37
14.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

00275/08-09 Доручення45994/1/1-16
Про план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 17.11.2016 № 1762-VIII "Про джерела 
фінансування дорожнього господарства України" 
щодо удосконалення механізму фінансування 
дорожньої галузі

38
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00276/08-09 Доручення45996/1/1-16
Про план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 17.11.2016 № 1763-VIII "Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо 
удосконалення механізму фінансового 
забезпечення дорожньої галузі"

39
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00316/08-03 Постанова2
Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання 
статусу особи, на яку поширюється чинність 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям 
осіб

40
11.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00317/08-09 Доручення47499/1/1-16
(Г. Зубко) Про підвищення ставки збору від 
організацій, які експлуатують ядерні установки

41
16.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00350/08-09 Доручення1713/0/1-17
(П. Розенко) Про проведення наради з питань 
розвитку Національного заповідника "Хортиця" 
24.01.2017

42
16.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00351/08-09 Доручення6271/118/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю

43
16.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00352/08-09 Доручення49428/1/1-16
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про підвищення дієвості та ефективності системи 
призначення житлових субсидій

44
16.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00353/08-04 Протокол наради 
(засідання)

1715/0/1-17
(В. Гройсман) Про утримання та розвиток 
дорожньої інфраструктури

45
17.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00354/08-03 Розпорядження9-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2017 рік

46
11.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00355/08-03 Постанова7
Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ 
від 18.04.2012 № 606

47
11.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00356/08-03 Постанова13
Про внесення змін до пункту 12 Положення про 
порядок передачі об'єктів права державної 
власності

48
11.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00427/08-09 Доручення1811/1/1-17
(В. Федорчук) ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕАТРАЛЬНЕ 
ТОВАРИСТВО"
Про ситуацію в Запорізькому академічному 
обласному українському мізично-драматичному 
театрі ім. В.Г. Магара

49
18.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

00384/08-22 Лист50/11-47
Про добудову підвідних газопроводів

50
16.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
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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

Міністерство екології та природних ресурсів

00378/08-32 Лист5/26-7/160-17
Про обговорення проекту Національної стратегії 
поводження з відходами

51
12.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00254/08-33 Лист3903-05/908-06
Про нараду з питань налагодження співпраці 
регіонів з новоутвореними Офісом залучення та 
підтримки інвестицій та Офісом з просування 
експорту 23.01.2017 у м. Києві

52
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00424/08-44 Лист2715-09/1203-06
Про розбронювання та відпуск майна 
мобілізаційного резерву

53
17.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

00413/08-22 Лист04/31-237
Про обсяг і напрями реалізації скрапленого газу

54
11.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00383/08-22 Лист84/25/14-17
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення зміни до пункту 1 додатка 1 до постанови 
КМУ від 18.04.2012 № 606" з питань 
автомобільних доріг

55
11.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00281/08-37 Лист27/8/15-17
Про присвоєння почесного звання  Мороко В.В.

56
10.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00308/08-27 Лист8/9-2/14-17
Про відзначення Дня Соборності України - 98-ї 
річниці Акта злуки УНР і ЗУНР

57
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00273/08-29 Лист261/3.2
Про надання звіту щодо виконання Програми 
"Молодь України" у 2016 році

58
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00274/08-29 Лист236/4.1
Про дотримання вимог допуску до занять фізичної 
культури і спорту 

59
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00428/08-29 Лист424/3.3
Про надання пропозицій щодо присудження Премії

60
18.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00429/08-29 Лист393/5.4
Про Склад національних збірних команд України з 
неолімпійських видів спорту на 2017 рік

61
17.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00252/08-28 Лист3.22-745
Про селекторну нараду з питань пілотного проекту 
відшкодування вартості препаратів інсуліну

62
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00318/08-28 Лист19.1-07-68/940
Про проекти госпітальних округів

63
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00257/08-19 Лист7/31-360
Про надання рекомендацій до підготовки щорічних 
звітів голів облдержадміністрацій

64
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00279/08-24 Лист7/15-15783
Про Порядок розрахунку розміру кошторисної 
заробітної плати, який враховується при визначенні 
вартості будівництва об'єктів

65
30.12.2016від

№
від 16.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00287/08-24 Лист7/10-339
Про продовження щотижневого моніторингу 
тарифів у 2017 році

66
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00292/08-24 Лист7/10-369
Про участь у нараді з питань врегулювання 
заборгованості підприємств ЖКГ, що розташовані 
в містах-супутниках АЕС за спожиті енергоносії 
19.01.2017 в м. Києві

67
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ 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

00320/08-24 Лист7/9-349
Про заходи, спрямовані на зниження рівня 
небезпеки та травматизму людей у зв'язку з 
складними погодними умовами

68
12.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00392/08-19 Лист7/19-434
Про індикативний розподіл у 2017 році коштів 
державного фонду регіонального розвитку (ДФРР)

69
16.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00411/08-22 Лист7/10-621
Про обсяги споживання природного газу

70
18.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00286/08-29 Лист1927/0/17
Про стан виконання Програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року

71
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00321/08-35 Лист741/0/2-17/23
Про соціальний захист в зимовий період 2017 року

72
16.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00322/08-37 Лист01-9069/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Клименко Л.Б.

73
27.12.2016від

№
від 17.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00323/08-37 Лист01-7194/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Заславець О.В.

74
30.12.2016від

№
від 17.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00324/08-37 Лист01-0194/43
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Безверхій Н.С.

75
10.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00334/08-28 Лист05-0310/40
Про придбання магнітно-резонансного томографа 
(МРТ)

76
16.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00341/08-22 Лист001-9116/27
Про пропозиції до проекту розпорядження голови 
облдержадміністрації щодо порядку обліку та 
випуску маломірних суден

77
29.12.2016від

№
від 17.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Вільнянський міськвиконком

00290/08-22 Лист02-02-12/18
Про зміну міжміського транспортного маршруту

78
05.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00377/08-28 Лист01/02-23/00133
Про медичний супровід загальноміського Свята 
Водохрещення 19.01.2017

79
17.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00389/08-24 Лист01/02-26/00150
Про застосування до КП "Павлівський 
сількомунгосп" "оптового" тарифу на 
централізоване водопостачання

80
17.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

00280/08-20 Лист67/21-15
Про виділення коштів додаткової дотації з 
обласного бюджету

81
10.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

00332/08-10 Депутатське звернення001-0011/40
Про звернення депутатів Бердянської міської ради 
щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної 
плати робітникам структурних підрозділів ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

82
03.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька міська рада

00400/08-24 Лист01/01-37/1104
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 
БЛАГОУСТРОЮ
Про реконструкцію вулиць та ремонт доріг

83
21.12.2016від

№
від 19.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

00303/08-10 Депутатське звернення0007/01-18
Про звернення депутатів Токмацької райради щодо 
створення госпітальних округів

84
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00333/08-17 Лист0086/01-11
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на послугу з перезарядки 
джерел апарату "Агат-В3"

85
16.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00365/08-17 Лист5735/01-15
Про скасування рішення облради від 24.12.2012 № 
15 "Про оголошення території 
природно-заповідного фонду місцевого значення 
Веселівського району Запорізької області"

86
17.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00300/08-17 Лист01
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про надання звітів щодо виконання рішень облради

87
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00423/08-10 Депутатське звернення211
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про засідання комісії 24.01.2017

88
20.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

00346/08-22 Лист70-9
Про сприяння щодо ухвалення постанови КМУ 
"Про затвердження переліків відходів та брухту 
чорних і кольорових металів, операції з постачання 
яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 
2019 року, які будуть звільнятися від обкладення 
податком на додану вартість"

89
17.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

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

00347/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-709-0
Про відключення від системи газопостачання 
підприємств теплоенергетики

90
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00405/08-20 Лист005-40/763
Про своєчасне фінансування пільг та субсидій

91
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

00319/08-37 Лист26/УК
Про нагородження Кривоносова С.Ю.

92
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

00325/08-28 Лист01-13/08
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про мінімальну заробітну плату в галузі охорони 
здоров'я

93
16.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька АЕС

00344/08-22 Лист26-36/1101
Про узгодження норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів

94
16.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00256/08-29 Лист5/01
ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про участь у круглому столі з питань подолання 
гендерного дисбалансу 24.01.2017

95
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00366/08-22 Лист01/17
ТОВ "ВОСТОК КОМПЛЕКС"
Про продовження терміну перевірки

96
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
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

00370/08-20 Лист17/01-11
ЗРУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про виділення асигнувань для поліпшення 
житлових умов сімей області

97
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00425/08-45 Лист2001-1
ТОВ НВП "ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ"
Про надання переліку документів, що 
регламентують складання службової інформації в 
управлінні містобудування та архітектури

98
20.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Інші кореспонденти

00289/08-22 Лист111/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про визначення технологічного мінімуму 
споживання природного газу

99
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00329/08-20 Лист6
ОСББ "МОЛОДІЖНЕ-4"
Про виділення коштів для заміни електричних 
мереж

100
16.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00345/08-18 Лист15
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про роботу зі зверненнями громадян у 2016 році

101
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00359/08-32 Лист18
ДП "ДГ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ"
Про надання згоди на складання технічної 
документації

102
17.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00364/08-27 Лист86
ПП "НПКО "ТАТА"
Про надання роз'яснень щодо отримання дозволу 
на розміщення біг-бордів

103
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

00369/08-20 Лист13/01-11
ЗРУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про передбачення коштів в обласному бюджеті на 
обслуговування кредитів

104
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00417/08-22 Лист01-2/4
ДНВЗАП  "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ЛЬОТНОЇ 
ПІДГОТОВКИ"
Про відшкодування витрат на утримання 37 
батальйону територіальної оборони області

105
18.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00421/08-27 Лист004
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО 
КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Про мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки 
на честь Жаботинського Л.І. 27.01.2017

106
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00361/08-20 Лист07/59
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
поповнення статутного фонду підприємства

107
17.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00294/08-37 Лист4
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Бабанського Є.В. (та інші)

108
09.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00327/08-37 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про нагородження Дудки Т.Я.

109
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00338/08-20 Лист01-01/17
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про фінансування Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки

110
13.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00363/08-27 Лист5
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про відзначення 15.02.2017 Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав

111
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00385/08-20 Лист18-01/17-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про виділення коштів для сплати рахунків

112
18.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи культури

00284/08-37 Лист02
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Авдєєнка А.І.

113
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Глава Адміністрації Президента України

00255/08-15 Лист02-01/51
(І. Райнін) Про заходи з відзначення Дня 
Соборності України 22.01.2017

114
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00357/08-15 Лист02-01/72
Про зняття з контролю п. 4 Доручення Президента 
України від 22.07.2013 № 1-1/1852

115
16.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

00420/08-32 Лист01-16/0053
Про розірвання договору оренди водного об'єкту та 
договору оренди землі під водним об'ктом

116
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00288/08-45 Лист01-39/35
Про довіреність Кошеленку В.О.

117
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00302/08-37 Лист003/01-15
Про нагородження Ніколаєнка М.А.

118
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00360/08-24 Лист01-14/2589
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

119
29.12.2016від

№
від 18.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00393/08-32 Лист0001/05-07
Про необхідність узгодження проекту договору 
оренди земельної ділянки та його нотаріального 
посвідчення

120
13.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00362/08-45 Лист11-09/0019
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

121
16.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00375/08-22 Лист01-11/0017
Про погодження змін до паспортів маршрутів

122
17.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

00298/08-22 Лист02-01-17/0093
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання вуличного освітлення

123
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00339/08-38 Лист01-28вих443
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про проекти рішення щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

124
28.12.2016від

№
від 17.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

00306/08-25 Доповідна запискаб/н
Про допорогові закупівлі у системі електронних 
закупівель "ProZorro"

125
16.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

00398/08-34 Лист01-07/0024
Про пропозиції до розподілу коштів на 2017 рік по 
обласним програмам з питань цивільного захисту 
населення

126
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

00390/08-36 Доповідна запискаб/н
Про погодження укладання контракту на новий 
термін з директором ДП "Технічний центр 
"ЗАЗАВТОТЕХНІКА" Костичевим В.І.

127
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів

00376/08-20 Лист08-08/114
Про особові рахунки головних розпорядників 
коштів обласного бюджету

128
17.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

00299/08-36 Лист13/03-17
Про надання інформації щодо правової освіти 
державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування

129
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00408/08-36 Лист22/03-17
Про участь у проведенні навчання

130
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління держпраці у Запорізькій області

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

00419/08-35 Лист08.01.4-10/260
Про виконання Генеральної угоди на 2016-2017 
роки

131
16.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00297/08-41 Лист21/01/08/04-2017
Про порушення законодавства ГО "Хортицький 
полк"

132
05.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00305/08-41 Лист377/01/6-2017
Про надання копій документів стосовно 
Управління капітального будівництва

133
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00358/08-41 Лист261/01/4-12-17
Про надання переліку державних підприємств

134
17.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00388/08-41 Лист8/01/08-2017
Про заміну кольорографічного пофарбування 
патрульних автомобілів

135
17.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00418/08-41 Лист89/01/6-2017
Про захист прав інвесторів, протидії незаконному 
поглинанню та захопленню підприємств області

136
04.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

00374/08-41 Лист12.3.2-19/291
Про результати перевірок стану правової роботи

137
18.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00396/08-43 Ухвала908/26/17
УХВАЛА про повернення позовної заяви за 
позовом ТОВ "Агрос-М"

138
12.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00402/08-43 Ухвала908/3229/16
УХВАЛА за позовом Енергодарської місцевої 
прокуратури

139
11.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

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

00291/08-32 Лист7/03
Про залишення без розгляду листа від 16.11.2015 
№ 422-01-10

140
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

00285/08-44 Лист1/91/08-70-18
Про виконання Дорожньої карти та 
функціонування пункту пропуску 
"Запоріжжя-аеропорт"

141
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00399/08-20 Лист27/9/08-01-17-00
Про погашення податкового боргу КП 
"Облводоканал"

142
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

00414/08-32 ЛистНКМ-07/30
Про залишення без розгляду листа від 30.11.2016 
№ НКМ-07/1127 щодо відновлення меж земельної 
ділянки

143
13.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

00422/08-27 Лист01-12/12
Про підведення підсумків роботи з організації і 
проведення новорічних заходів та різдвяних свят 
для дітей і підлітків 26.01.2017

144
20.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00336/08-20 Лист32/2-3-41
Про фінансування пільг зв'язку

145
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00315/08-44 Лист85
Про виконання військово-транспортного обов'язку 
керівниками підприємств, установ та організацій 
Запорізької області у 2016 році

146
13.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
20



№
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

00310/08-41 Лист89/44/-/04/2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про незаконну вирубку дерев на території 
Хортицького лісництва поблизу дачного 
кооперативу "Магнолія" 

147
13.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00337/08-43 Лист7/5
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про виконавче провадження щодо повернення ПП 
"Акваресурс" водного об'єкту на користь 
Запорізької облдержадміністрації

148
12.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00368/08-45 Лист16-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про участь у засіданні Регіональної платформи 
розвитку місцевого самоврядування 27.01.2017

149
18.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00391/08-21 Листб/н
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення засідання 13.02.2017

150
18.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00397/08-22 ЛистЕЕЦ-07/192
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ФІЛІЇ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ 
"УКРЗАЛІЗНИЦІ"
Про погодження розрахункового балансу 
електричної потужності на лютий 2017 року

151
13.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00401/08-41 Лист856
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про огляд дерев дуба черешчатого

152
18.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00406/08-32 Лист3/12-192
ВІЛЬНЯНСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

153
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
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(адресат)
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Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

00296/08-36 Лист17
Про потребу у підвищенні кваліфікації 
держслужбовців

154
16.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00277/08-41 Лист05/1-19вих-17
Про надання інформації щодо наявної простроченої 
дебіторської заборгованості

155
10.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00278/08-41 Лист04/2/4-1201-17
Про неналежне виконання службових обов'язків 
службовими особами Запорізького обласного 
управління лісового та мисливського господарства

156
10.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00367/08-41 Лист17/1-4559-16
Про надання копій дозволів на спеціальне 
водокористування

157
17.01.2017від

№
від 18.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

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

00330/08-41 Лист478/39/107/02-20
Про надання копій документів стосовно 
Департаменту охорони здоров'я

158
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00331/08-41 Лист473/39/107/02-20
Про фінансування м. Мелітополя та деяких районів 
у 2015-2016 роках

159
17.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00430/08-41 Лист586/39/107/01-20
Про надання копій документів щодо преміювання

160
20.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00264/08-41 Лист69/27/13нт
Про передумов до загострення ситуації на 
державному підприємстві "Бердянський морський 
торговельний порт"

161
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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00265/08-41 Лист59/5-23нт
Про надання інформації стосовно Януса К.П. (та 
інші)

162
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00266/08-41 Лист59/5-21нт
Про надання інформації стосовно Дибова Е.В.

163
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00267/08-41 Лист59/5-20нт
Про надання інформації стосовно Дибова Е.В.

164
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00268/08-41 Лист59/5-19нт
Про надання інформації стосовно Ганжі Т.Л.

165
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00269/08-41 Лист59/5-18нт
Про надання інформації стосовно Ганжі Т.Л.

166
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00272/08-41 Лист59/3/2-42нт
Про надання інформації стосовно Абдієв Л.Р. (та 
інші)

167
11.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00379/08-41 Лист59/14/140
Про випадки масового знищення рослинного або 
тваринного світу

168
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00380/08-41 Лист59/14/142нт
Про дозволи на експлуатацію устаткування з 
визначеними рівнями впливу фізичних та 
біологічних факторів на стан атмосферного повітря

169
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00381/08-41 Лист59/14/141
Про проведення екологічного аудиту підприємств

170
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00431/08-41 Лист59/20-198к/1
Про підготовку до тактико-спеціальних навчань на 
особливо важливому об`єкті

171
20.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області
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00301/08-22 Лист25/68-17
Про нараду з питань державного контролю за 
автомобільними перевізниками

172
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00326/08-22 Лист25/2097-16
Про внесення змін в розклад руху по маршруту 
"Марганець - Запоріжжя" ПП "Експрес - АТП 
11211"

173
20.12.2016від

№
від 17.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

00371/08-44 Лист300/1/0/164
Про участь військовослужбовців у прямих ефірах з 
нагоди другої річниці героїчної оборони 
Донецького аеропорту 20.01.2017

174
19.01.2017від

№
від 19.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

00309/08-24 Лист40-304-10/353
Про статінформацію щодо прийняття в 
експлуатацію житла за грудень 2016 року

175
12.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00412/08-32 Лист15-28-0.22-444/2
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель

176
12.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

00283/08-36 Лист2-10.2-6/176-17
Про копію наказу щодо призначення Чіха С.Ф.

177
13.01.2017від

№
від 16.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00335/08-24 Лист349/22.2/7-17
Про здійснення господарської діяльності у сфері 
поводження з побутовими відходами

178
12.01.2017від

№
від 17.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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00410/08-24 Лист587/22.2/7-17
Про здійснення господарської діяльності у сфері 
поводження з побутовими відходами

179
19.01.2017від

№
від 20.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

25


