
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.03.17 по 17.03.17

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

02036/08-83 Протокол голови ОДА2
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ
п.2  Гордієнко В.В.  (01.05.2017)
п.4  Озерова Т.Я.    (протягом проведення 
тестування -20.06.2017)
п.5  Озерова Т.Я.    (протягом 2017 року - 
25.12.2017)

1
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

02043/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Пирога М.Ю. (та інші)

2
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02090/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про внесення змін до Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки

3
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02150/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги з виготовлення статистичних продуктів

4
17.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01933/08-01 Закон України1904-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і ЄС 
про участь України в програмі ЄС 
"Конкурентоспроможність підприємств малого і 
середнього бізнесу (COSME) /2014-2020)"

5
22.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова



№
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

01934/08-01 Закон України1832-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо виконання Конвенції про охорону 
дикої флори та фауни і природних середовищ 
існування в Європі

6
07.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01935/08-01 Закон України1839-VIII
Про ратифікацію Угоди про співробітництво між 
Україною та Європейською організацією  з питань 
юстиції

7
08.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01936/08-01 Закон України1847-VIII
Про внесення змін до Цивільного процесуального 
кодексу України щодо розгляду справ за участю 
присяжних

8
09.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01937/08-01 Закон України1848-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
статусу старости села, селища

9
09.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01938/08-01 Постанова1907-VIII
Про Звернення ВРУ щодо Остаточного звіту Місії 
Бюро з демократичних інститутів та прав людини  
(БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами до 
Державної Думи Федеральних зборів РФ 2016 року

10
23.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01939/08-01 Постанова1906-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Права дитини в Україні: забезпечення, 
дотримання, захист"

11
22.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01940/08-01 Постанова1908-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань про 
становище молоді в Україні на тему:  "Ціннісні 
орієнтації сучасної української молоді"

12
23.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2



№
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

01927/08-10 Лист04-33/15-326(57
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про збереження жіночого волейбольного клубу 
"Орбіта-ЗТМК-ЗНУ"

13
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02099/08-10 Депутатське звернення04-23/17-288
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про реалізацію Рішення "Основні проблеми 
управління людським капіталом на прикладі 
Херсонської області"

14
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02100/08-10 Депутатське звернення04-25/15-233(56
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про звернення гр. Ненченка В.М. щодо отримання 
слухового апарату

15
09.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02101/08-14 Лист04-23/17-289
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про зняття з контролю Рішення Комітету від 
15.01.2014

16
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

01917/08-10 Депутатське звернення1309
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про проведення дренажної системи по вул. 
Першотравневій м. Вільнянськ

17
07.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01918/08-10 Депутатське звернення1310
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про передачу будинку по вул. Маяковського, 63 на 
баланс Новогупалівської сільської ради

18
07.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01926/08-10 Депутатське звернення47/ЗОДА/17
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про благоустрій території Хортицького району

19
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01983/08-10 Депутатське звернення1317
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про право за земельну частку (пай) Смірнової Л.В.

20
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

3



№
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

Військові частини

01961/08-44 Лист1314/24/1/32
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про транспортування хворих дітей із зони АТО 
16.03.2017

21
13.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01962/08-44 Лист1314/14/1/67
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про командно-штабні навчання з територіальної 
оборони 23-25.05.2017

22
11.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02040/08-37 Лист3/33/22-577
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Пашка В.В. (та інші)

23
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02057/08-37 Лист3129-577
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Калашника Я.О. (та інші)

24
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02109/08-44 Лист1314/24/1/32
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про приєднання до гуманітарного проекту 
"Допомога йде"

25
03.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02157/08-37 Лист3/26/22-299
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про нагородження Попова А.В. (та інші)

26
17.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

02002/08-38 Лист19/2017
ГО "УКРАЇНСЬКІ ПРАВОЗАХИСНІ 
ІНІЦІАТИВИ"
Про надання інформації щодо паліативної 
допомоги

27
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02067/08-38 Лист1/03-П
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД 
НАРОДНА ІНІЦІАТИВА"
Про "Платформу діалогу громадянського 
суспільства з органами публічного управління"

28
10.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

4



№
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

02153/08-38 Лист955
ГО "СУСПІЛЬНЕ ОКО"
Про бездіяльність посадових осіб Гуляйпільської 
РДА

29
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02001/08-33 Лист07032017/2
GIZ GMBH
Про проведення конференції з питань розвитку 
центрів надання адміністративних послуг та 
внутрішньо переміщених осіб 22.03.2017

30
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

02103/08-32 Листб/н
БЕХТЕР А.В.
Про надання в оренду земельної ділянки

31
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01921/08-26 Лист205
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
Про розповсюдження інформації щодо вступу до 
ліцею

32
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01954/08-25 Лист206/404/03
ДП "ПРОЗОРРО"
Про погашення заборгованості за наданні послуги

33
17.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01965/08-27 Лист160
РЕГІОНЕТ
Про підготовку статті до журналу "Стратегія 
розвитку"

34
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01990/08-22 ЛистЕЕЦ-10/1911
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ФІЛІЇ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ 
"УКРЗАЛІЗНИЦІ"
Про погодження розрахункового балансу 
електричної потужності на березень 2017 року

35
07.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01999/08-32 Лист238
"АМІК УКРАЇНА"
Про поновлення договору оренди землі

36
07.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02035/08-36 Лист412
ВП "ХЕРСОНСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"
Про залучення представника ОДА до складу комісії

37
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02038/08-32 Лист1/13-03
ПП "ПОКРОВ-ГРУП"
Про сприяння в проведенні дослідження

38
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02045/08-24 Лист204
АСОЦІАЦІЯ "УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ"
Про проведення наради 23.03.2017

39
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02051/08-29 Лист38/160
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ 
ДНІПРА
Про молодіжний консультативний дорадчий орган

40
09.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02082/08-29 Лист2017/PS/KFO/RS
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЮНІСЕФ
Про проведення навчання 25.03-02.04.2017 у м. 
Львів

41
10.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02094/08-23 Лист1205
ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"
Про використання лушпиння соняшнику в якості 
палива

42
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02108/08-29 Листб/н
ФЕДЕРАЦІЯ БОДІБІЛДІНГУ УКРАЇНИ
Про сприяння в проведенні Кубку України та 
надання фінансової допомоги

43
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02115/08-33 Лист02-7/890.104
ГОМЕЛЬСЬКИЙ ОБЛВИКОНКОМ
ХІV ГОМЕЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ 
19.05.2017
Про участь у форумі

44
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02144/08-28 Лист7
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
Про створення єдиного інформаційного медичного 
простору в Запорізькій області

45
15.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські організації

01955/08-26 Лист01/02/284
БО БФ "ВІДКРИВАЙ УКРАЇНУ"
Про сприяння в проведенні півфіналу освітнього 
проекту "Відкривай Україну" 03.06.2017

46
03.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Обласна рада паперовий паперова

Посольства

01924/08-33 Лист6139/14-200-418
Про проведення Словацько-Українських днів 
туризму 20-21.04.2017 у м. Кошице (Словацька 
Республіка)

47
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Релігійні організації

02126/08-31 ЛистДЕ 16/17
ДОНЕЦЬКИЙ ЕКЗАРХАТ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Про сприяння у демонстрації фільму "Справа 
"Рифи"

48
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

01956/08-43 Лист808/2963/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку за позовом Іванова А.В. на 
22.03.2017

49
02.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02026/08-43 Лист808/1509/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 11.04.2017 щодо розгляду 
апеляційної скарги Подорожко Н.М.

50
02.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02135/08-43 Ухвала908/3139/16
УХВАЛА суду за позовом Запорізької місцевої 
прокуратури № 2

51
13.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01942/08-36 Лист0373-17
Про відрядження директора Запорізького 
обласного контактного центру до м. Київ 
16-17.03.2017

52
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02028/08-18 Лист0367-17
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом лютого 2017 року

53
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01932/08-09 Доручення6216/3/1-17
(С. Кубів) Про участь у засіданні Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМУ 
14.03.2017

54
11.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01943/08-09 Доручення7944/1/1-17
(Г. Зубко) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про прискорення відбору проектів 
Кам'янсько-Дніпровського району по 
фінансуванню з ДФРР

55
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01944/08-09 Доручення7943/1/1-17
(Г. Зубко) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про прискорення відбору проектів м. Енергодар по 
фінансуванню з ДФРР

56
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01945/08-09 Доручення25858/16/1-14
(С. Кубів) Про розбронювання матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву, які 
зберігаються в Запорізькій області на складах КЗ 
"Обласна база спеціального медичного постачання"

57
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01946/08-09 Доручення6538/1/1-17
(В. Гройсман) Про кількість посад заступників 
голови облдержадміністрації

58
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01947/08-09 Доручення9044/1/1-17
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у лютому 2017 року

59
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01948/08-04 Протокол наради 
(засідання)

9459/0/1-17
(Г. Зубко) Про підготовку та проведення Форуму з 
нагоди 3-ї річниці впровадження Концепції 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади

60
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01977/08-09 Доручення8290/2/1-17
(В.Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про надання інформації щодо перших підсумків 
впровадження реформи державної служби

61
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01994/08-09 Доручення2433/4/1-17
(П. Розенко) Про розвиток Національного 
заповідника "Хортиця"

62
11.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01995/08-09 Доручення8210/1/1-17
(Г. Зубко) Про відпустку Бриля К.І.

63
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01996/08-04 Протокол наради 
(засідання)

9572/0/1-17
(В. Кістіон) Про врегулювання проблемних питань 
в об'єднаній енергосистемі

64
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02052/08-03 Постанова128
Про внесення змін до Порядку перерахування 
деяких субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг, субсидій та 
компенсацій

65
10.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02053/08-09 Доручення9712/0/1-17
(В. Кістіон) Про участь у нараді з питань 
комерційного обліку природного газу 17.03.2017 у 
м. Києві

66
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02054/08-09 Доручення9005/1/1-17
(П. Розенко) Про стан реалізації Рекомендацій 
парламентських слухань з питань дотримання прав 
дитини

67
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02055/08-09 Доручення7881/1/1-17
(П. Розенко) Про питання працевлаштування 
громадян за кордоном

68
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02056/08-09 Доручення8733/1/1-17
(В. Бондаренко) Про об'єднання територіальних 
громад Вільнянського району

69
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02096/08-03 Постанова138
Про деякі питання використання захисних споруд 
цивільного захисту

70
10.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

02085/08-19 Лист7/31-2643
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання удосконалення системи моніторингу та 
оцінки результативності реалізації державної 
політики"

71
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз 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

01957/08-43 Лист50/05-346
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про надіслання копії позовної заяви з додатками на 
адресу третіх осіб

72
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02025/08-43 Лист50/05-353
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про надіслання копії позовної заяви з додатками на 
адресу третіх осіб

73
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01979/08-23 Лист37-13-1-11/6899
Про відеоконференцію щодо проведення 
весняно-польових робіт 16.03.2017

74
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02132/08-23 Лист37-18-11/7272
Про проведення навчально-практичного семінару з 
питань розвитку сільського господарства 
06-07.04.2017

75
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01971/08-32 Лист5/2-5/1878-17
Про пропозиції до Порядку взаємодії з питань 
охорони навколишнього природного середовища

76
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02065/08-20 Лист2106-11/8123-03
Про подання фінансової та бюджетної звітності за І 
квартал 2017 року

77
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02066/08-33 Лист4314-05/8152-08
Про експорт м'ясної продукції до Республіки Іран

78
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

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

01931/08-26 Лист216/7-4/15-17
Про дитячі мистецькі школи

79
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01998/08-29 Лист2108/3.2
Про відзначення Дня молоді в Україні 

80
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01922/08-26 Лист1/9-138
Про організацію та проведення XIII літньої 
Універсіади України

81
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01929/08-26 Лист1/12-1887
Про запрошення на конференцію з питань 
професійної освіти 03-04.04.2017 до м. Київ

82
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01980/08-35 Лист1/9-148
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Державної цільової програми 
"Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів" на період до 2020 року"

83
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02086/08-28 Лист14.3-04/7103
Про заявки на закупівлю товарів та послуг за 
бюджетні кошти

84
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01916/08-33 Лист8/12.1-16-17
Про підготовку до офіційного візиту Президента 
України до Латвійської Республіки 04.04.2017

85
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01981/08-24 Лист7/10-2468
Про графіки погашення заборгованості населення з 
спожиті житлово-комунальні послуги

86
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

02107/08-20 Лист7/12-2601
Про реалізацію Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

87
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02014/08-29 Лист4990/0/2-17/37
Про виконання вимог законодавства з питань 
захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій, 
та дітей, які постраждали внаслідок збройного 
конфлікту

88
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02015/08-35 Лист5033/0/2-17/23
Про Порядок визначення потреб населення у 
соціальних послугах

89
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02016/08-35 Лист4507/0/2-17/35
Про направлення копій наказів

90
03.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02017/08-35 Лист4397/0/2-17
Про направлення копій наказів

91
02.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02018/08-35 Лист5172/0/2-17/35
Про направлення копій наказів

92
14.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01970/08-20 Лист29020-09-7/6381
Про здійснення верифікації стосовно надання 
громадянам субсидії

93
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02084/08-20 Лист08020-08-9/6766
Про обсяги видатків на 2017 рік

94
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дніпрорудненський міськвиконком

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01953/08-34 Рішення39
Про надання дозволу на виконання робіт, 
пов'язаних з попередженням виникнення 
надзвичайної ситуації на самопливному колекторі 
очисних споруд м. Дніпрорудне

95
07.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02007/08-28 Лист01/02-23/00589
Про забезпечення чергування машин швидкої 
медичної допомоги на міських кладовищах 
23-24.04.2017

96
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02068/08-32 Лист01829/02-33/01
Про надання документації щодо запровадження 
державної системи моніторингу навколишнього 
природного середовища

97
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02156/08-37 Лист01/02-16/00677
Про присвоєння почесного звання Полковніковій 
О.Я.

98
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Приморська міська рада

02009/08-20 Лист03-13/452
Про міжбюджетний трансферт на придбання 
шкільного автобусу

99
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02119/08-20 Лист03-13/452
Про міжбюджетний трансферт

100
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01928/08-10 Депутатське звернення1
ДОР ОСТОПАРЧЕНКО Л.В.
Про здорожчання вартості проїзду в сел. Кушугум

101
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

01984/08-10 Депутатське звернення302
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про включення до програми Вільнянської дільниці 
водовідведення

102
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02058/08-10 Депутатське звернення1/2017/13с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про включення до програми Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації придбання 
апарату "Амбліокор"

103
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02059/08-10 Депутатське звернення1/2017/16с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації

104
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02060/08-10 Депутатське звернення87
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування реконструкції дитячого садка в 
смт. Малокатеринівка Запорізького р-ну

105
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01919/08-17 Лист0906/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів на експлуатаційне утримання 
автомобільної дороги обласного значення

106
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01987/08-17 Лист0788/01-11
Про вирішення проблемних питань КУ "Запорізька 
обласна  клінічна лікарня" ЗОР

107
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01988/08-17 Лист01-26/0270
Про вирішення проблемних питань КУ "Обласна 
інфекційна клінічна лікарня" ЗОР

108
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

01989/08-17 Лист01-07/1841
Про порядок призначення керівників державних та 
комунальних закладів культури

109
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02022/08-17 Лист0925/01-10
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про усунення підтоплення будинку по вул. 40 років 
Перемоги, 15, с. Нове Запоріжжя

110
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02023/08-17 Лист0880/01-14
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про вирішення питання з приміщеннями для 
сервісних центрів

111
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02064/08-17 Лист01-26/0278
Про вирішення проблемних питань КУ "Запорізька 
обласна клінічна лікарня та КУ "Обласна 
інфекційна клінічна лікарня" ЗОР

112
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02072/08-17 Лист0930/01-11
Про додаткове фінансування заходів проекту 
Веселівської ОТГ

113
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02073/08-17 Лист1108/01-11
Про виділення коштів КП "Облводоканал"

114
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02081/08-17 Лист01-26/0282
Про встановлення засобів відеоспостереження

115
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02110/08-17 Лист0975/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про придбання апарату для зварювання живих 
тканин для потреб Оріхівської ЦРЛ

116
15.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02071/08-10 Депутатське звернення220
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
13.03.2017

117
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02159/08-10 Депутатське звернення222
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про видатки на програмні заходи та капітальні 
видатки

118
17.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

02123/08-22 Лист04/04-494
Про сприяння погодженню ФДМУ фінансового 
плану підприємства

119
15.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

02121/08-22 Лист16/1170
Про можливе виникнення санітарно-небезпечної 
ситуації, пов'язаної із діями ПАТ "ЗАлК"

120
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02122/08-22 Лист16/1171
Про можливе виникнення аварійної ситуації, 
пов'язаної із незаконними діями ПАТ "ЗАлК"

121
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01966/08-41 Лист27-1912
Про незаконний вилов риби гр. Форостяним О.В.

122
07.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

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

02063/08-22 Лист36
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ...
Про відновлення транспортних комунікацій з 
неконтрольованими територіями Донецької та 
Луганської областей

123
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01969/08-32 Лист97
ТОВ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про залишення без розгляду листа від 08.04.2016 
№ 107 щодо надання дозволу на поділ земельної 
ділянки

124
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02003/08-32 Лист4
ДП "ДГ "ЯКИМІВСЬКЕ"
Про проведення технічної інвентаризації земельних 
ділянок

125
31.01.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02006/08-22 Листб/н
ТОВ "НВП "ЗАПОРІЗЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ"
"Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

126
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02075/08-22 Лист10.03
ТОВ "МЕТПРОМСЕРВІС"
Про перевірку підприємства

127
10.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02078/08-45 Лист1402/2
ТОВ НВП "ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ"
Про надання переліку службової інформації

128
14.02.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02102/08-32 Лист03/99
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки

129
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02120/08-34 Лист2
ТОВ "МОРСПАС"
Про діяльність громадських організацій, пов'язаних 
зі спасінням на водах

130
06.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02145/08-22 Лист57
ПАТ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
Про обстеження промислового майданчику

131
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02148/08-22 Лист5
ЗОГО АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про пасажирські перевезення

132
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02149/08-22 Лист4
ЗОГО АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про пасажирські перевезення

133
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01923/08-32 Лист353
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про підписання паспорту водного об'єкту 
(Новопетрівське водосховище)

134
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01982/08-27 Лист21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРЕКІВ
Про запрошення на Фестиваль грецької культури 
18.03.2017

135
14.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01992/08-22 ЛистБМЕУ-№ 840
СП "ЗАПОРІЗЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
Про переукладання договору КП "Водоканал" з 
ПАТ "Запорізький механічний завод"

136
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02032/08-22 Лист17/03/14-1
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ІМ. МАРШАЛА АВІАЦІЇ О.І. ПОКРИШКІНА
Про відшкодування боргу за спожиту 
електроенергію

137
14.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02033/08-21 Листб/н
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання приміщення на 21.03.2017 для 
проведення тренінгу

138
14.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02044/08-24 Лист01/291
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про погодження проектної документації

139
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02049/08-36 Лист18/1
ПРОФСПІЛКА "АВТОТРАНСПОРТНИКІВ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення до конкурсного комітету Чумака 
Є.Л.

140
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02112/08-33 Лист49
ЗОГО "ЗІКЦ "АГРО-ТАВРІЯ"
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ 27.03.2017
Про участь у тренінгу

141
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02114/08-22 Лист11-01/2/17
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 14.04.2017
Про участь у конференції

142
15.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02127/08-27 Лист6-л/17
ОРГКОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ З 
ВІДЗНАЧЕННЯ 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ
Про розміщення зовнішньої соціальної реклами

143
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02160/08-22 Лист1
ЗАПОРІЗЬКА ПРОФСПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ 
АВТОРИНКУ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про пасажирські перевезення

144
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02162/08-22 Лист2
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про пасажирські перевезення

145
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02167/08-22 Лист2
ЗАПОРІЗЬКА ПРОФСПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ 
АВТОРИНКУ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про пасажирські перевезення

146
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02172/08-22 Лист1
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про пасажирські перевезення

147
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

02010/08-24 Лист05/372
Про виділення коштів для поповнення статутного 
фонду

148
14.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02128/08-22 Лист08/382
Про погодження норм питомих витрат ПЕР у 2017 
році

149
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01967/08-28 Лист60/17
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про дату проведення "круглого столу"

150
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02048/08-36 Лист23-1
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про включення до конкурсного комітету Проніна 
Р.А.

151
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02077/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ І 
ВОЛОНТЕРІВ АТО"
Про нагородження Фролова О.С. (та інші)

152
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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02111/08-46 Лист34
ГО "ТОВАРИСТВО  ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про квартирний облік учасника АТО Ільницького 
М.Д.

153
15.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02117/08-37 Лист121
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Сухініна Д.В. (інші)

154
12.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02129/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ"
Про організацію прибуття дітей із зони АТО для 
лікування 21.03.2017

155
17.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02146/08-38 Листб/н
ГО "РИТУАЛЬНА СПІЛКА "ПАМ'ЯТЬ"
Про неналежне утримання кладовищ

156
13.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02161/08-22 Лист3
ЗОГО АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про пасажирські перевезення

157
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02163/08-22 Лист24
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА"
Про пасажирські перевезення

158
17.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02164/08-22 Лист16031
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про пасажирські перевезення

159
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02165/08-22 Лист15032
ГО "ВІЗЬМИ І ЗРОБИ"
Про пасажирські перевезення

160
15.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02166/08-22 Лист2
ГО СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЯГУАР-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про пасажирські перевезення

161
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02168/08-22 Лист1
ГО СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЯГУАР-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про пасажирські перевезення

162
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02169/08-22 Лист15031
ГО "ВІЗЬМИ І ЗРОБИ"
Про пасажирські перевезення

163
15.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02170/08-22 Лист16032
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про пасажирські перевезення

164
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02171/08-22 Лист25
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА"
Про пасажирські перевезення

165
17.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

01930/08-27 Лист1/100317
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про присудження письменникам творчих стипендій

166
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02005/08-28 Лист145/02-11
КУ "ТМО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ"
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
роботи оперативно-диспетчерської служби 
екстреної медичної допомоги

167
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02013/08-32 Лист01-21/520
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

168
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

23



№
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

02000/08-15 Лист09-24/148
Про засідання Ради регіонального розвитку 
20.03.2017 у м. Києві

169
14.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

02097/08-15 Лист02-01/483
Про зняття з контролю виконання завдань ст. 2 
Указу Президента України від 04.04.2016 № 126 
"Про відзначення 40-ї річниці створення 
Української громадської Групи сприяння 
виконанню Гельсінських угод"

170
15.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Президент України

01997/08-02 Указ56/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного жіночого дня

171
07.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

02050/08-15 Лист36-01/169
Про дотримання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю та Закону України "Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні"

172
07.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

02008/08-24 Лист01-36/331
Про кошти на ремонт самопливного 
каналізаційного колектору м. Дніпрорудне

173
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02012/08-36 Лист01-40/332
Про погодження встановлення надбавки за 
інтенсивність праці Кошеленку В.О.

174
14.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

02030/08-20 Лист05-26/0256
Про надання копій документів щодо використання 
субвенції з державного бюджету

175
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01925/08-36 Лист01-01-27/1/199
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

176
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02069/08-37 Лист054/01-15
Про нагородження Боговін Н.М. (та інші)

177
28.02.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02074/08-36 Лист070/01-15
Про погодження надбавки Іщенку О.А.

178
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02004/08-32 Лист01-06/0268
Про надання посадкового матеріалу

179
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02124/08-20 Лист01-11/0288
Про виділення коштів обласного екофонду

180
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02095/08-36 Лист01-01-29/127
Про погодження призначення Кудріна О.Ю.

181
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02091/08-36 Лист02-02/45-к
Про погодження надбавки Мангулу О.А.

182
07.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

02011/08-36 Лист03-34/0079
Про погодження встановлення надбавки за 
інтенсивність праці Стуленю О.В.

183
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02143/08-20 Лист01-01-16/0222
Про фінансову допомогу для КПП 
"Новомиколаївка"

184
02.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02076/08-36 Лист01-24/0184
Про погодження призначення Щербини М.В.

185
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02031/08-36 Лист01-06/141
Про преміювання голови райдержадміністрації 
Романенко Н.А.

186
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

02113/08-36 Лист01-35/0327
Про погодження звільнення Девятерікової З.І.

187
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02158/08-38 Лист01-24/0334
Про надання розрахунків економічних 
обгрунтувань спроможності ОТГ

188
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02062/08-36 Лист01-12/031
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

189
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02092/08-36 Лист01-46/0178
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

190
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

02118/08-35 Лист16-Ко-20/2
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам Василівського ЕЦВВ КП 
"Облводоканал"

191
09.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Михайлівська райрада
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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

02131/08-10 Рішення1
Про діяльність ГУ Держгеокадастру у Запорізькій 
області

192
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01952/08-38 Лист02-01-25/152
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи

193
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02019/08-24 Лист02-02-11/82
КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробці генерального плану 
території с. Кам'янське

194
15.02.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02020/08-24 Лист02-02-11/83
КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробці генерального плану 
території с. Плавні

195
15.02.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02029/08-38 Лист02-01-23/154
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про створення спільної робочої групи

196
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02034/08-24 Лист120/02-01-33
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію будівлі по вул. Калініна, 28 під 
дитячий садочок

197
06.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02104/08-24 Лист207
ЗЕЛЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробці містобудівної документації 
с. Зеленівка

198
01.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ 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

02105/08-24 Лист209
ЗЕЛЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробці містобудівної документації 
селища Нельгівка

199
01.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02106/08-24 Лист208
ЗЕЛЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробці містобудівної документації 
с. Нельгівка

200
01.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02139/08-35 Лист179
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про питання оплати праці

201
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02140/08-24 Лист066/02-05-07
ІНЖЕНЕРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану

202
16.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02147/08-44 Лист02-01-29/122
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про військовий облік

203
14.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

01968/08-47 Лист02-01-13/351
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

204
22.02.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Управління капітального будівництва

02041/08-25 Доповідна записка6/354
Про здійснення допорогових публічних закупівель 
у електронній системі "ProZorro"

205
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

28



№
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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

02079/08-43 Лист22-ц/778/35/17
Про судову повістку на 18.04.2017 для розгляду 
апеляційних скарг Майсака О.Г. та Гавілей М.М.

206
07.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02133/08-43 Лист317/3103/15
Про судову повістку на 13.04.2017 для розгляду 
апеляційної скарги Ведмідя В.М.

207
10.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01991/08-20 Лист06.2-09/61-1657
Про стан використання субвенцій

208
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01960/08-41 Лист2658/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГУ НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про дозволи на викиди в атмосферне повітря

209
07.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

01985/08-41 Лист12.3.2-19/1839
Про проведення семінару 21.03.2017

210
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02024/08-41 Лист12.2/19/1825
Про визначення видів громадських робіт та 
роботодавців

211
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02093/08-35 Лист5047-1-19/13-14
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
що перебувають у процедурі банкрутства

212
10.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01958/08-43 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

213
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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01959/08-43 Ухвала908/38/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

214
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

02070/08-37 Лист18/01-196
Про нагородження Галіміної М.Т. (та інші)

215
13.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01978/08-44 Лист423
Про надання транспорту для перевезення 
резервістів 14.03.2017

216
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02083/08-21 Лист128/пр
Про виділення лекційної зали 22.03.2017 для 
проведення інструкторсько-методичних зборів

217
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02134/08-43 Лист808/3563/16/165
Про апеляційну скаргу за позовом Іванова А.В.

218
13.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02154/08-43 Лист808/513/17/6308
Про судову повістку на 13.04.2017 за позовом ТОВ 
"ЮроКейп Юкрейн І"

219
14.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02155/08-43 Лист808/274/17/6344
Про копію ухвали суду щодо залишення позовної 
заяви без розгляду

220
13.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01972/08-32 Листб/н
ПРИАЗОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про відміну розпорядження голови 
облдержадміністрації від 30.05.2012 № 240

221
13.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02046/08-32 Лист14/20
ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ГУ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про затвердження технічної документації та 
надання в постійне користування земельної ділянки 
по вул. Глісерна, 19

222
10.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02047/08-32 Лист14/21
ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ГУ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про затвердження технічної документації та 
надання в постійне користування земельної ділянки 
по вул. Чубанова

223
10.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02136/08-41 Лист1083/54-2017
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
БЕРДЯНСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про притягнення до відповідальності педколективу 
ДНЗ "БЦПТО" м. Молочанськ

224
10.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02142/08-22 Лист25/503
ВП "ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ"
Про зниження надійності електропостачання 
споживачів Мелітопольського енерговузла

225
15.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02151/08-44 Лист1/594
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про наряди на призначення транспортних засобів з 
національної економіки

226
17.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура

02039/08-41 Лист42017080000000
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо створення дитячих 
будинків сімейного типу

227
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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02130/08-41 Лист53-626-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання копії листа облдержадміністрації від 
12.09.2016 № 08-45/2853

228
10.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01964/08-41 Лист04/7-81вих-17
Про вжиття заходів щодо забезпечення законності і 
правопорядку

229
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02037/08-41 Лист17/1-4681вих17
Про надання документів щодо проведення операції 
"Урожай-2016"

230
01.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

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

02021/08-41 Лист1766/39/107/01-2
Про надання інформації щодо закупівлі товарів, 
робіт і послуг по інтернатним закладам, центрам, 
будинкам-інвалідів, пансіонатам

231
10.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02080/08-41 Лист1779/39/107/01-2
Про надання копій документів щодо земельних 
ділянок для розробки Переверзівського родовища 
залізної руди Михайлівського р-ну

232
10.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01920/08-41 Лист59/13-877н/т
Про виготовлення бігбордів та сітілайтів

233
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01949/08-41 Лист59/28/83нт
Про дозвіл на спецводокористування ПАТ 
"Мелітопольський М'ясокомбінат"

234
13.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01950/08-41 Лист59/28/75нт
Про дозвіл на спецводокористування ПрАТ " 
Приазовкурорт" та ТОВ Агрофірма "Овочівник"

235
13.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01951/08-41 Лист59/28/79нт
Про дозвіл на спецводокористування ПП 
"Молокозавод-Олком"

236
14.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п
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(адресат)
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01976/08-41 Лист59/4-890н/т
Про залучення Запорізької міськради  до вирішення 
завданянь, які покладені на УСБУ в Запор.обл.

237
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02061/08-41 Лист59/20-949н/т
Про питання, які потребують розгляду на Раді 
оборони області

238
15.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02088/08-41 Лист59/3/3-542нт
Про надання інформації стосовно Мамедова Н.М.

239
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02089/08-41 Лист59/3/3-539нт
Про надання інформації стосовно гр. Харасахала 
О.О.

240
13.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02137/08-41 Лист59/3/3-564нт
Про надання інформації стосовно Ягшимурадова 
Довлетджана (та інші)

241
15.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02138/08-41 Лист59/27-116
Про критичну ситуацію у Бердянському морському 
порту

242
03.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01963/08-20 Лист04-08-17-15/134
Про незадовільний стан фінансової дисципліни на 
КП "Автогосподарство" ЗОР

243
10.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

02125/08-22 Лист25/979-17
Про проведення наради

244
16.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01993/08-39 Лист21-28-405
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

245
13.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

02116/08-24 Лист40-305-10/2180
Про стаінформацію щодо прийняття в 
експлуатацію житла за лютий 2017 року

246
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01974/08-34 Лист16-3172/162
Про оцінку стану готовності захисних споруд 
цивільного захисту у 2017 році

247
01.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02027/08-36 Лист02-3451/161
Про стан створення структурних підрозділів з 
питань цивільного захисту

248
07.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

01975/08-34 Лист02-3147/162
Про заходи з технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту

249
01.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

01986/08-46 Лист967/01/05.1-17
Про надання інформації щодо учасників АТО, яким 
придбано житло за Програмою в 2015-2016 роках

250
09.03.2017від

№
від 14.03.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01941/08-42 Лист30-20/5732/17
ЧЛЕН НАЗК СКОПИЧ О.Д.
Про функціонування підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції

251
09.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

02098/08-36 Лист51-09/6412/17
Про роз'яснення з питань декларування

252
14.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02141/08-47 Лист93-05/6767/17
Про забезпечення суб'єктів декларування засобами 
електронного цифрового підпису

253
15.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Торгово-промислова палата України
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02042/08-33 Лист855/02.0-2
Про діловий візит до Республіки Корея 
09-14.04.2017

254
14.03.2017від

№
від 15.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02087/08-33 Лист888/02.0-2
Про діловий візит до Республіки Корея 
09-14.04.2017

255
15.03.2017від

№
від 16.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Фонд державного майна України

01973/08-21 Лист10-15-4330
Про надання відомостей про нерухоме майно, щодо 
якого проведено державну реєстрацію для внесення 
до Реєстру

256
06.03.2017від

№
від 13.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

02152/08-36 Лист03/1-1-02/2-115
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про прийом на навчання у 2017 році

257
02.03.2017від

№
від 17.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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