
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.04.17 по 07.04.17

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
Відділ юридичний

02617/08-43 Доповідна запискаб/н
Про судові справи за позовами ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

1
03.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

02677/08-37 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про нагородження Бєлого А.В. (та інші)

2
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02700/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Климовича О.О. та Плечун О.М.

3
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02701/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги зі зберігання на закритій стоянці 
службового легкового автомобіля

4
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02702/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Масленнікова Ю.Т.

5
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02713/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про підготовку фельдшерів для роботи на посту 
наркологічного контролю під час проведення 
курортного сезону

6
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02786/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про заборгованість із заробітної плати на ДП 
"Приморське лісове господарство"

7
06.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02787/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про заборгованість із заробітної плати на ДП 
"Державний проектний інститут 
"Запоріжцивільпроект"

8
06.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02813/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
роботи оперативно-диспетчерської служби 
екстреної медичної допомоги

9
07.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02627/08-01 Постанова1970-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до 
Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо 
безпекових гарантій

10
22.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02628/08-01 Закон України1910-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування спадщини

11
23.02.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02629/08-01 Закон України1862-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
врегулювання питання перейменування місцевих 
державних адміністрацій

12
21.02.2017від

№
від 03.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02630/08-01 Закон України1975-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
особливостей фінансового контролю окремих 
категорій посадових осіб

13
23.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2
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02646/08-14 Лист04-14/13-1100
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ,...
Про організацію надання адміністративних послуг

14
22.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02818/08-10 Депутатське звернення04-33/08-471(79
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про придбання спортивного інвентаря для 
Запорізької міської федерації боксу

15
04.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

02619/08-10 Депутатське звернення187/02-08-11544
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про допомогу на лікування гр. Марочек Н.І.

16
20.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02652/08-10 Депутатське звернення1363
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі під 
дитячий садок у сел. Малокатеринівка Запорізького 
р-ну

17
27.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02653/08-10 Депутатське звернення1371
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про право на земельну частку (пай) гр. Сінченка 
С.М.

18
27.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

02689/08-44 Лист1768
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про допомогу у придбанні витратних матеріалів 
для травмованих військовослужбовців

19
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02690/08-44 Лист49/281
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про капітальний ремонт двигуна автомобіля 
ГАЗ-66

20
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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02830/08-37 Лист1610
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про нагородження Коростовського Р.М. (інші)

21
07.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02728/08-33 Листб/н
"МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ"
Про проведення міжрегіональної Конференції з 
децентралізації в рамках проекту ЄС/ПРООН/МРГ

22
30.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

02777/08-32 Листб/н
ПЛАХОТНІК О.О.
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки водного фонду 
та водного об'єкту на території Семенківської 
(Кіровської) сільської ради

23
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02612/08-33 Листб/н
GIZ GMBH
Про відбір регіональних радників з питань 
децентралізації

24
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02615/08-31 Лист1201/5278
ГУ ДЕРЖМІГРАЦСЛУЖБИ В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про створення робочої групи з питань інтеграції 
біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту, в українське суспільство на 
міжрегіональному рівні

25
24.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

02616/08-45 Лист41
ЗВПУ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про участь у семінарі 04.04.2017

26
03.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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02618/08-43 Адвокатський запит007А
АДВОКАТ ПЕНЬКОВ О.Ю.
Про надання копій документів щодо передачі 
газопроводу в с. Трудове та Урожайне 
Токмацького р-ну

27
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02640/08-27 Лист2119
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Про доступ населення до телекомунікаційних 
послуг

28
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02643/08-46 Лист36.3-24912-36-1
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО МАЙНА 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Про надання інформації щодо реєстрації Миронюк 
(Міронюк) С.М.

29
28.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02657/08-32 Лист01/4866
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про передачу в суборенду невикористовуваних 
земельних ділянок

30
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02665/08-28 Лист070-280317-L
ТОВ "ФРЕЗЕНІУС МЕДІКАЛ КЕР УКРАЇНА"
Про обладнання для гемодіалізу

31
28.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02671/08-32 Лист2/04
ТОВ "НТЦ "НІГРІ"
Про порушення законодавства відносно деяких 
програм екологічного напрямку

32
03.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02676/08-22 Лист8346/07
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про продовження договору оренди базової станції 
ZAP412

33
28.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02686/08-32 Лист001-вих-59
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про захоронення твердих побутових відходів

34
28.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

02726/08-23 Лист13-02/1/581
ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про участь у форвардній програмі урожаю 
зернових

35
28.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02731/08-22 Лист209
ДП "ЗАЛ ОФІЦІЙНИХ ДЕЛЕГАЦІЙ"
Про зміни тарифів на обслуговування пасажирів 
Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

36
28.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02749/08-32 Лист05/04/1-2017
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про проект організації та запровадження державної 
системи моніторингу навколишнього природного 
середовища Запорізької області

37
05.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02750/08-32 Лист05/04/2-2017
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про функціонування обласної програми 
моніторингу довкілля

38
05.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02760/08-37 Лист119
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"
Про нагородження Шинкаренко І.М.

39
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02767/08-47 Лист20/17
ТОВ "НАВІГАЦІЙНО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про участь у презентації "Цифрова 3D-реальність 
вже в Україні!" 18.04.2017 у м. Харкові

40
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02785/08-27 Лист69/17
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про науково-практичну конференцію з питань 
культурної спадщини 20.04.2017 у м. Києві

41
30.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02790/08-33 Лист114/19
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь в засіданні Спостережної ради Проекту 
ПРОМІС 20.04.2017

42
06.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

02800/08-22 Лист01/4879
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про проведення круглого столу  та виділення 
приміщення для його проведення 22.04.2017 

43
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02814/08-22 Лист26/1
ВГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ"
Про включення до складу конкурсного комітету 
Бурцева Ю.О.

44
04.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02815/08-47 Лист50
Про діяльність ТОВ "АВІКОН ГРУП"

45
30.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02817/08-41 Лист17-1972-17
ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо кількості звернень 
підприємств для отримання ліцензії  із 
зовнішньоекономічної діяльності

46
03.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02841/08-33 Лист18/1
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 11-12.04.2017
Пр участь у конференції

47
04.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02842/08-32 Лист10/35-2768
УПР. ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  У М.КИЄВІ 
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про надання інформації щодо затвердження 
нормативів від доходів громадян від земельних 
ділянок різних видів призначень

48
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

02789/08-43 Лист908/3139/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА про прийняття апеляційної скарги до 
провадження

49
03.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Кабінет Міністрів України

02623/08-09 Доручення11894/1/1-17
(В.Гройсман) За підсумками робочої наради 
Прем'єр-міністра України з членами Правління 
Асоціації міст України  від 21.03.2017 та до листа 
Асоціації міст України

50
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02624/08-09 Доручення11883/1/1-17
(С.Кубів) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про виділення субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

51
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02625/08-09 Доручення4815/3/1-17
(В.Кириленко) Про розміщення соціальної реклами

52
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02626/08-09 Доручення10747/1/1-17
(Г.Зубко) Про участь України в Міжнародній 
спеціалізованій виставці Експо-2017

53
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02631/08-09 Доручення12564/1/1-17
(В. Федорчук) Про забезпечення освітньої та 
медичної субвенції

54
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02632/08-09 Доручення8633/4/1-17
(П. Розенко) Про публічні обговорення 
законопроектів щодо медичних послуг та 
лікарських засобів

55
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02633/08-09 Доручення91/3/1-17
(Г. Зубко) Про подання проектів актів щодо 
перспективних планів формування територій 
громад

56
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02634/08-03 Розпорядження212-р
Про схвалення звіту про виконання Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2016 рік" 

57
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

02635/08-04 Витяг з протоколуВП 25
(В. Гройсман) Про забезпечення державних 
реєстраторів захищеними носіями особистих 
ключів

58
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02636/08-09 Доручення11538/1/1-17
(С. Кубів) Про здійснення контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства

59
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02637/08-09 Доручення12774/0/1-17
(Г. Зубко) Про відхилення від діючих будівельних 
норм у проектній документації

60
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02679/08-03 Постанова199
Про внесення змін до Порядку списання об'єктів 
державної власності

61
29.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02680/08-03 Постанова201
Про деякі питання використання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
модернізацію та оновлення матеріально-технічної 
бази професійно-технічних навчальних закладів у 
2017 році

62
29.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02681/08-03 Постанова212
Про внесення змін до пункту 7 Порядку проведення 
безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових 
дій і інвалідів війни

63
29.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02682/08-09 Доручення11769/1/1-17
Про загрозу в реалізації стратегічно-важливого 
інвестиційного проекту

64
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02739/08-03 Постанова217
Про внесення змін до постанови КМУ від 
25.12.2015 № 1133

65
29.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02740/08-03 Постанова221
Про затвердження Типового договору про 
реструктуризацію заборгованості за спожиту 
електричну енергію

66
29.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02741/08-03 Постанова222
Про затвердження Типового договору про 
реструктуризацію заборгованості за спожитий 
природний газ

67
29.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02742/08-09 Доручення42198/52/1-15
(В. Кириленко) Про національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді

68
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02743/08-09 Доручення11083/1/1-17
(В. Гройсман) Про участь у Міжнародному форумі 
"Цифрова Україна - виклики, можливості і 
перспективи" 27.04.2017 в м. Одеса

69
03.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02744/08-09 Доручення12090/1/1-17
(С. Кубів) Про виключення ЗАТ "Бердянський 
виноробний завод" м. Бердянськ із переліку 
об'єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації

70
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02745/08-04 Протокол наради 
(засідання)

12973/0/1-17
(В. Кістіон) Про врегулювання проблемних питань 
в об'єднаній енергосистемі

71
03.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02772/08-09 Доручення13253/1/1-17
(С. Кушнір) ДЕПУТАТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
РАЙРАДИ
Про діяльність ГУ Держгеокадастру по 
обезземеленню селян

72
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02820/08-04 Протокол селекторної 
наради

13623/0/1-17
(Г.Зубко) Про результати проходження 
опалювального сезону 2016/17 року, проблемні 
питання діяльності підприємств комунального 
господарства та шляхи їх вирішення

73
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02821/08-09 Доручення12258/1/1-17
План організації виконання Указу Президента 
України "Про відзначення у 2017 році Дня пам'яті 
та примирення і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні"

74
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02822/08-09 Доручення11528/1/1-17
План організації виконання Указу Президента 
України "Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами 
Великого терору - масових політичних репресій 
1937-1938 років"

75
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02823/08-09 Доручення10146/3/1-17
(С.Кушнір) БО "ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про заходи протидії щодо знищення російським 
ОК "РусАл" українського конкурента та світовому 
ринку алюмінію

76
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02824/08-09 Доручення11617/1/1-17
(В.Гройсман) Про порядок ГДК речовин у воді

77
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02825/08-09 Доручення29531/367/1-14
(В.Федорчук)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"

78
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02826/08-09 Доручення5569/23/1-17
(П.Розенко) До листа Українського інституту 
національної пам'яті
Про Концепцію  Всеукраїнського  
науково-просвітницького, історико-краєзнавчого 
проекту "Місця пам'яті Української революції 
1917-1921 років"

79
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02827/08-09 Доручення13547/0/1-17
(В.Гройсман) Про порушення прав дітей, які 
перебувають на тимчасово окупованій території 
Донецької та Луганської областей, а також АР 
Крим

80
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02613/08-23 Листб/н
Про семінар з питань реформування АПК 
06.04.2017 у м. Мелітополі

81
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02695/08-23 Лист37-13-1-11/8942
Про селекторну нараду з питань весняно-польових 
робіт 06.04.2017

82
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

02729/08-32 Лист5/26-10/2571-17
Про розбудову регіональної системи моніторингу 
довкілля

83
03.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02751/08-32 Лист5/1-8/2082/08-17
Про вжиття заходів з відзначення Міжнародного 
дня птахів

84
17.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02754/08-32 Лист5/26-7/2636-17
Про об'єкти, які найбільше забруднюють довкілля

85
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02839/08-32 Лист5/25-8/2740-17
Про  виконання Національного плану дій щодо 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням

86
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02708/08-21 Лист3611-06/8785-06
Про програму ЄС "Конкурентоспроможність 
підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) 
(2014-2020)"

87
17.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

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

02763/08-33 Лист4232-06/11131-0
Про Першу Міжнародну виставку виробів з 
пластику "Afgan Plast Expo" 02-05.05.2017 у м. 
Кабул (Афганістан)

88
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02833/08-33 Лист4232-06/11348-0
Про перенесення проведення VIII Йорданської 
міжнародної виставки "4Р Expo" на 10-13.08.2017

89
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02718/08-22 Лист04/32-3001
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на травень 2017 року

90
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02719/08-22 Лист04/32-3002
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на травень 2017 року

91
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02757/08-22 Лист01/15-3105
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про Національний план скорочення викидів від 
великих спалювальних установок"

92
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

02834/08-35 Лист22/3.2-1316-17
Про актуалізацію поданих проектів технічної 
допомоги України

93
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

02748/08-27 Лист10-12/05-04
Про виділення площ для розміщення соціальної 
реклами

94
05.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

02694/08-29 Лист302/5/15-17
Про нагородження переможців і призерів IV 
Всеукраїнського конкурсу есе "Я - європеєць"

95
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

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

02639/08-29 Лист2829/14
Про участь у Всеукраїнському форумі 
"Український кордон - 2017"

96
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

02661/08-44 Лист220/2514
Про курси підвищення кваліфікації з питань 
діяльності військового командування в умовах 
правового режиму воєнного стану 
(травень-жовтень 2017 року)

97
27.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02753/08-29 Лист1/11-3293
Про участь у чемпіонаті з волейболу 05-08.05.2017 
у м. Києві

98
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02611/08-19 Лист7/19-3432
Про проведення відео-наради щодо інвестиційних 
програм ДФРР та створення нового освітнього 
простору 04.04.2017

99
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02678/08-20 Лист7/12-3471
Про надання інформації щодо реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

100
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02685/08-19 Лист7/13-3470
Про моніторинг причин незавершення у 2016 році 
проектів ОТГ

101
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02697/08-20 Лист7/15-3463
Про кошторисну заробітну плату при визначенні 
вартості будівництва

102
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

02725/08-20 Лист7/12-3536
Про надання документів для відкриття субрахунків

103
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02791/08-24 Лист7/9-3631
Про проведення наради з питань підсумків 
проходження опалювального сезону

104
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02816/08-19 Лист8/19-36-17
Про інвестиційні програми і проекти регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів ДФРР у 2017 році та з інших актуальних 
питань розвитку будівельної галузі

105
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02654/08-28 Лист6892/0/2-17/23
Про участь у науково-практичній конференції 
27-29.04.2017 на тему: "Психіатрія ХХІ століття: 
проблеми та інноваційні рішення"

106
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02696/08-30 Лист2529/0/2-17/37
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження комплексного плану заходів щодо 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа"

107
08.02.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02721/08-29 Лист6840/0/2-17/26
Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії 
2017 року

108
31.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02722/08-35 Лист6888/0/2-17/17
Про здійснення опіки та піклування над 
повнолітніми недієздатними особами

109
31.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02730/08-35 Лист7002/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

110
03.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

02765/08-35 Лист7070/0/2-17/40
Про виконання рішення колегії від 02.03.2017 "Про 
реформування соціальної сфери у 2016 році та 
основні завдання Мінсоцполітики на 2017 рік"

111
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02792/08-20 Лист7031/0/2-17/18
Про терміни подання зведеної квартальної 
фінансової та бюджетної звітності у 2017 році

112
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02710/08-19 Лист01-2032/36
Про внесення змін до Плану заходів на 2016-2018 
роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2020 року

113
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02712/08-27 Лист01-2055/30
Про перенесення дати проведення туристичного 
фестивалю-ярмарку

114
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

02704/08-37 Лист788
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Про нагородження Смірнової О.Г.

115
23.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02709/08-35 Лист01-01-37/1393
Про перегляд структури робочих органів Фонду 
соціального страхування України

116
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02660/08-24 Лист07/02-26/00817
Про заборгованість з різниці в тарифах

117
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02732/08-22 Лист01/02-24/00848
Про перевезення дачників автотранспортом

118
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

02669/08-32 Лист02-24/219-1
Про затримання автомобіля з сміттям зі Львова

119
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02806/08-37 Лист1296/02-39-1
Про нагородження Дідура В.А.

120
03.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

02828/08-37 Лист01/02-16/00892
Про нагородження Короленка В.Д.

121
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

02667/08-38 Лист787/02-01-10
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

122
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02649/08-10 Депутатське звернення170
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про фінансування Запорізького обласного осередку 
Федерації боксу України для проведення 
спортивно-масових заходів (Гугніну Е.А.)

123
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02673/08-10 Депутатське звернення115
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування на придбання спецтехніки

124
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02781/08-10 Депутатське звернення006
ДОР ЛЮБІМ Л.С.
Про транспортне сполучення сіл Гюнівка та 
Радолівка

125
03.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

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

02651/08-17 Лист1225/01-11
ДОР СТАРУХ О.В.
Про фінансування заходів у 2017 році

126
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02659/08-17 Лист1222/01-11
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про компенсацію коштів перевізникам при 
перевезенні пільгової категорії населення

127
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02724/08-17 Лист1244/01-26
Про розгляд питання щодо звільнення Трегубова 
В.Ю. з посади директора КП "Автогосподарство" 
ЗОР

128
29.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02782/08-17 Лист0687/01-27
Про вирішення долі Кам'янсько-Дніпровської 
технічної школи

129
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02836/08-17 Лист1316/01-11
ГО "МІЖРАЙОННА СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО"
Про виділення коштів на ремонт житлових 
будинків

130
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02837/08-17 Лист1305/01-11
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про виділення коштів на природоохоронні заходи

131
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02838/08-17 Лист1026/01-11
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА РДА
Про виділення коштів на придбання рентгенівської 
системи

132
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02840/08-17 Лист1070/01-11
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету

133
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Постійні комісії обласної ради

02647/08-17 Лист225
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.03.2017

134
03.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ паперовий паперова

02727/08-17 Лист226
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
04.04.2017

135
05.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02783/08-10 Депутатське звернення93
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я...
Про фінансову допомогу ГО "Сміхоноси"

136
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02819/08-17 Депутатське звернення02
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про висновки постійної комісії

137
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

02687/08-22 Лист001-006/5341
Про електрозабезпечення смт Кирилівка

138
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02705/08-22 Лист001-40/4599
Про заборгованість Запорізького центру льотної 
підготовки ім. Покришкіна за спожиту 
електроенергію

139
22.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

02735/08-37 Лист09/24-604
Про нагородження Кравченка В.А. (та інші)

140
30.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
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Форма зберігання 
документа

02807/08-44 Лист63-2753
Про  здійснення оперативно-службової діяльності

141
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02734/08-37 Лист45
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Клейнера І.С. (та інші)

142
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02641/08-22 Лист640/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про усунення порушення меж охоронної зони 
магістрального газопроводу

143
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02675/08-20 Лист31/03/01/17
ОБЛАСНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДЯ"
Про фінансову допомогу на проект проведення 
фестивалю стріт-арту на базі відпочинку "Січ"

144
21.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02706/08-22 Лист0104-2017ОБ
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛІТЕХСІСТЕМС"
Про обстеження земельної ділянки підприємства

145
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02717/08-22 Лист01/74
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

146
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02737/08-22 Лист08-34/114
ПАТ "ВІТ"
Про митне оформлення насосів для 
трансформаторного масла

147
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02769/08-22 Лист067/108
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

148
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02788/08-22 Лист034
ТОВ "АТП - 12307"
Про затвердження паспортів приміських маршрутів

149
06.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02831/08-32 Лист10/1084
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про встановлення земельного сервітуту

150
04.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02832/08-32 Лист10/1083
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про встановлення земельного сервітуту

151
04.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02692/08-29 Лист09
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ФЕДЕРАЦІЇ БОКСУ УКРАЇНИ
Про допомогу щодо проведення 
спортивно-масових заходів

152
29.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02698/08-36 Лист01/30
АНТИКОРУПЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИ 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОДА
Про затвердження нового складу комісії

153
30.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02703/08-35 Листб/н
ТОВ "СПП ЛАНА"
Про благодійну допомогу

154
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02723/08-41 Лист1812/40/04-2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дітей, які позбавлені 
батьківського піклування

155
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02759/08-22 Лист4609
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

156
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02784/08-36 Лист7-п/17
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про наказ щодо призначення Кашуби О.В.

157
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02648/08-38 Листб/н
ГО "ТОКМАЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВОЇНІВ АТО"
Про кошти на проект "Реконструкція будівлі під 
житло для ветеранів АТО за адресою: м. Токмак, 
вул. Шевченка, 3"

158
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02707/08-36 Лист010/2017
ЗОГО "ПЕРЕМАГАЄ СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
Про кандидатуру до складу комісії по боротьбі з 
корупцією

159
29.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02810/08-22 Лист6
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА"
Про якісне обслуговування пасажирів

160
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02663/08-22 Листб/н
ОВУЖКГ М. ВІЛЬНЯНСЬКА
Про заяву на видачу ліцензії з виробництва 
теплової енергії

161
03.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02691/08-20 Лист117
КП "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬККОМУНГОСП 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про заборгованість з відшкодування пільг та 
субсидій

162
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02714/08-24 Лист12
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про переоформлення раніше виданої ліцензії

163
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02715/08-24 Лист11
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про переоформлення раніше виданої ліцензії

164
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02716/08-24 Лист10
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про переоформлення раніше виданої ліцензії

165
04.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02733/08-28 Лист01-07/376
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про придбання МРТ

166
03.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02761/08-26 Лист01-13/0138
КУШУГУМСЬКИЙ НВК "ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про добудову школи

167
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02829/08-37 Лист01-26/527
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про нагородження Колобова Г.О.

168
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02674/08-15 Лист04-01/916
(В. Ковальчук) Про вирішення питань родин Героїв 
Небесної Сотні

169
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02794/08-15 Лист04-01/1028
(В. Ковальчук) Про роботу інформаційних систем

170
06.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

02638/08-15 Лист02-01/594
Про заходи щодо відзначення Міжнародного дня 
визволення в'язнів фашистських таборів 11.04.2017

171
01.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент 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

02683/08-02 Указ82/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного дня театру

172
27.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

02779/08-37 Лист01-16/0354
Про присвоєння почесного звання "Мати - героїня" 
Мєлкозьоровій І.Д.

173
27.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02795/08-47 Лист01-16/0362
Про роботу офіційного сайту НАЗК

174
28.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

02644/08-36 Лист01-40/377
Про погодження звільнення Зарубаєвої Л.В.

175
22.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02670/08-32 Лист01-39/413
Про закінчення строку дії договору водного об'єкта 
на території Широківської сільської ради

176
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02693/08-41 Лист01-39/423
Про протиправні дії голови Орлянської сільської 
ради Савченко В.В.

177
31.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02809/08-20 Лист01-23/452
Про виділення коштів з обласного бюджету

178
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02770/08-36 Лист01-27/0448
Про погодження звільнення Булат І.О.

179
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02771/08-32 Лист01-32/0446
Про вирішення питання оренди водного об'єкта та 
земельної ділянки водного фонду на території 
Семенківської (Кіровської) сільської ради

180
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація
24



№
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

02797/08-20 Лист090/01-25
Про виділення коштів з обласного бюджету

181
03.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02642/08-36 Лист02-02/51-к
Про погодження призначення Фатєєвої Н.Г.

182
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02803/08-22 Лист01-22/119
Про відкриття нового міжміського автобусного 
маршруту

183
27.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02804/08-37 Лист02-02/50-к
Про нагородження Карпуши О.В. (інші)

184
27.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02805/08-35 Лист01-34/113
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам філії "Мелітопольська ДЕД"

185
23.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02801/08-36 Лист01-01-16/0345
Про погодження звільнення Білої Н.В.

186
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02802/08-35 Лист01-23/0229
Про компенсацію пільг за надані послуги ПАТ 
"Укртелеком"

187
04.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02812/08-37 Лист01-32/186
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шаблико В.П.

188
29.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02798/08-44 Лист01-36/0102/01-1
Про закріплення додаткових райдержадміністрацій 
за КПП "Розівка"

189
28.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

02799/08-22 Лист01-36/0101/01-1
Про ремонт ділянки автодороги, прилеглої до 
посиленого КПП (блокпосту)

190
28.03.2017від

№
від 07.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02793/08-24 Лист11-09/0219
Про проект регіонального розвитку "Капітальний 
ремонт ДЮСШ по вул. Шевченка, 99, м. 
Молочанськ"

191
05.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02736/08-36 Лист01-46/0243
Про погодження призначення Качанової Т.А.

192
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Гуляйпільська райрада

02796/08-28 Лист107/01-28
Про створення госпітальних округів

193
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольска райрада

02621/08-10 Депутатське звернення01-13/054
ДЕПУТАТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про діяльність ГУ Держгеокадастру по 
обезземеленню селян

194
28.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська райрада

02622/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ ПРИМОРСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про проведення перевірки щодо використання 
бюджетних коштів

195
03.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

02662/08-20 Лист166
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з держбюджету для 
розрахунків ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

196
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26



№
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

02762/08-38 Лист143
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи щодо 
добровільного об'єднання територіальних громад

197
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02766/08-22 Лист351
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про повернення сміттєвоза

198
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02811/08-20 Лист154
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬРАДА ВЕСЕЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету

199
05.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

02738/08-32 Доповідна запискаб/н
Про бездіяльність екологічної громадської ради 
при Департаменті екології та природних ресурсів 
ОДА

200
05.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02778/08-20 Лист02.1-26/01/471
Про виділення коштів на придбання нового серверу

201
06.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02768/08-37 Лист01/5-09/1659
Про нагородження Моргуненка А.А. (та інші)

202
04.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

27



№
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

02756/08-28 Листб/н
Про взаємодію служб щодо забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення

203
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

02758/08-22 ЛистН-21/393
Про звіт щодо виконання рішень з питань взаємодії 
та співпраці

204
22.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02688/08-44 Лист549
Про затвердження календарного плану підготовки 
до навчань з територіальної оборони 23-25.05.2017

205
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02720/08-44 Лист535
Про участь в урочистих проводах призовників 
05.04.2017

206
03.04.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

02614/08-25 Лист46-Р
Про проблеми правового регулювання та діяльності 
Держпродспоживслужби України

207
30.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02656/08-43 Ухвала808/3858/16
УХВАЛА суду за позовом заступника прокурора 
Запорізької області в особі Дружелюбівського 
виправного центру

208
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02650/08-41 Лист1812/40/-/04-201
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

209
03.04.2017від

№
від 03.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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02655/08-43 Постанова3521
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження

210
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

02752/08-43 Лист130-2717-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про адміністративний позов щодо визнання 
протиправною та скасування реєстрації декларації 
про початок будівельних робіт

211
31.03.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02664/08-41 Лист19р
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про стан слідства у кримінальному провадженні 
щодо передачі громадянам у власність земельних 
ділянок

212
29.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02780/08-41 Лист20-24нтвих17
Про облікову картку Василини С.О.

213
30.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02645/08-22 Лист11/502
Про погодження пропозицій до Переліку

214
03.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

02699/08-41 Лист2194/39/107/01-2
Про фінансування Управління капітального 
будівництва ОДА

215
29.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02620/08-41 Лист59/3/3-772нт
Про надання інформації стосовно гр. Канюк Н.І.

216
28.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02774/08-41 Лист59/3/3-789нт
Про надання інформації стосовно гр. Стасюка В.М.

217
29.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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02776/08-41 Лист59/30/97нт
Про надання документів щодо погодження дозволу 
на спецводокористування ТОВ "Акватоп"

218
27.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

02808/08-22 Лист25/1219-17
Про участь представника Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури у роботі 
у складі комісії

219
03.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02658/08-39 Постанова61
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

220
31.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02746/08-39 Постанова62
Про внесення змін до постанов ЦВК від 08.04.2014 
№ 227 та від 05.09.2015 № 227

221
03.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

02747/08-22 Лист130-29/01-3628
Про участь у засіданні Комітету дослідження 
ринків перевезень пасажирів 11.04.2017 у м. Києві

222
04.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

02684/08-41 Лист10/2/1-36851-14
Про надання інформації щодо 
підприємств-зберігачів майна мобрезерву

223
30.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державна інспекція України з питань праці

02755/08-35 Лист3914/3/9-ДП-17
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві"

224
05.04.2017від

№
від 05.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України
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02666/08-21 Лист1939/0/20-17
Про документи дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності

225
24.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

02668/08-32 Лист6812/13/10-17
Про перелік суб'єктів господарювання, яким видано 
дозволи на спеціальне водокористування у 2016 
році

226
27.03.2017від

№
від 03.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба статистики України

02764/08-19 Лист08.1-10/87-17
Про державне статистичне спостереження за ф. № 
1-торги

227
31.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

02711/08-44 Лист5238/5/99-99-19-
Про надання індикативних показників надходжень 
митних платежів на 2017 рік

228
31.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

02835/08-42 Лист20-24/9991/17
Про надання інформації щодо виконання 
Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні 

229
06.04.2017від

№
від 07.04.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

02672/08-36 Лист42/50/22-17
Про надання інформації щодо проведення 
конкурсів на зайняття вакантних посад державної 
служби

230
31.03.2017від

№
від 04.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02773/08-36 Лист43/20/22-17
Про надання інформації щодо здійснення 
дисциплінарних проваджень за І квартал 2017 року

231
03.04.2017від

№
від 06.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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02775/08-21 Лист10-16-5205
Про формування переліку потенційних об'єктів 
оренди

232
17.03.2017від

№
від 06.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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