
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 05.06.17 по 09.06.17

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
Заступники голови ОДА

04571/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про присвоєння почесного звання Фортусу Г.В.

1
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04572/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про відзначення орденом князя Ярослава Мудрого 
V ст. Пелюка С.О.

2
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04578/08-45 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про стан виконання контрольних документів

3
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04604/08-37 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про нагородження Полякова А.В. (та інші)

4
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04605/08-37 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про нагородження Сиревич Л.А. (та інші)

5
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04624/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про присвоєння почесного звання Бочелюку В.Й.

6
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04632/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про створення ради стейкхолдерів щодо раннього 
втручання

7
08.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

04633/08-27 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виконання заходів обласних програм в галузі 
культури і туризму

8
08.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04667/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про зменшення обсягів бюджетних асигнувань

9
08.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04696/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мєчової Г.А.

10
09.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

04520/08-14 Лист04-23/17-709
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про відміну засідання з питань освіти 07.06.2017

11
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

04533/08-14 Лист04-25/04-508(12
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про засідання "круглого столу" з питань 
реформування системи охорони здоров'я 
15.06.2017 у м. Дніпро

12
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04585/08-14 Лист04-13/11-1162(1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні Комітету 07.06.2017

13
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04683/08-14 Лист04-25/04-521(13
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про засідання "круглого столу" з питань 
реформування первинної медичної допомоги 
23.06.2017

14
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2
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04684/08-14 Лист04-34/13-125848
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про участь у парламентських слуханнях з питань 
реформування пенсійної системи 07.06.2017

15
29.05.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

04532/08-10 Депутатське звернення213/348-17/10
НДУ ШКРУМ А.І.
Про надання інформації щодо учасників бойових 
дій

16
29.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04535/08-10 Депутатське звернення281-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про придбання шкільного автобусу для Гірсівської 
ОТГ

17
30.03.2017від

№
від 06.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

04685/08-10 Депутатське звернення291-784
НДУ ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.
Про надання інформації щодо громадських 
об'єднань учасників АТО

18
02.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

04674/08-33 Лист105
GIZ GMBH
Про погодження проекту з проведення ремонтних 
робіт в Обласному дитячому 
протитуберкульозному санаторії

19
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

04622/08-32 Листб/н
РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про погодження паспорту водного об'єкту 
(водосховище)

20
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04530/08-43 Адвокатський запит218
АДВОКАТ ТІЛЬНЕНКО В.В.
Про надання характеристики Лещенко М.В.

21
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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04543/08-36 Лист979
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ
 Про запрошення на навчання

22
19.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04552/08-32 Листб/н
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення тренінгу з питань екологічного 
обгрунтованого поводження та видалення 
поліхлорованих дифенілів в Україні

23
06.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04592/08-32 Лист01/688
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

24
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04593/08-32 Лист01/689
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

25
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04594/08-32 Лист01/690
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

26
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04595/08-32 Лист01/691
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

27
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04596/08-32 Лист01/692
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

28
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04597/08-32 Лист01/693
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

29
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04598/08-32 Лист01/694
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

30
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04599/08-32 Лист01/695
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

31
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04600/08-32 Лист01/696
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

32
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04601/08-32 Лист01/697
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВЕС"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації порушених під час будівництва 
земель

33
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04602/08-23 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ "УКРСАДПРОМ"
Про проведення конференції "Черешня та вишня" 
15-16.06.2017 у м. Мелітополь

34
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04722/08-32 Лист355-06/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН"
Про передачу в оренду земельної ділянки

35
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

04523/08-43 Лист335/5888/17
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про повістку на 09.06.2017

36
29.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04706/08-43 Лист2/325/291/2017
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали щодо визнання недійсним 
договору оренди земельної ділянки

37
02.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04707/08-43 Лист2/235/293/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали щодо визнання недійсним 
договору оренди земельної ділянки

38
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04708/08-43 Лист808/1221/17/148
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали щодо залишення позовної заяви 
без розгляду

39
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04525/08-09 Доручення20040/1/1-17
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 18.05.2017 № 136 "Про відзначення 
100-річчя Національної академії наук України"

40
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04526/08-09 Доручення6276/16/1-17
(В. Кістіон) Про підсумки засідання Робочої групи 
(Оргкомітету) з проведення Першого міжнародного 
Конгресу з реформування системи управління 
безпекою дорожнього руху

41
31.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04527/08-09 Доручення20757/1/1-17
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про стан епізоотичної ситуації в Україні

42
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04528/08-03 Постанова380
Про затвердження Технічного регламенту 
енергетичного маркування побутових барабанних 
сушильних машин

43
31.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04529/08-03 Постанова381
Про затвердження Технічного регламенту 
енергетичного маркування пилососів

44
31.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04574/08-09 Доручення20933/1/1-17
(В. Гройсман) Про лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет

45
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04575/08-09 Доручення21491/1/1-17
(В. Федорчук) ГО "КОМІТЕТ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ..."
Про державну підтримку інвалідів війни по зору

46
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04576/08-09 Доручення21359/1/1-17
(С. Кушнір) Про надання допомоги Розівському 
району Запорізької області

47
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04577/08-09 Доручення17902/3/1-14
(В. Федорчук) Про підготовку проектів актів, 
необхідних для організації виконання Указу 
Президента України від 03.05.2017 № 126 "Про 
Перелік посад, що заміщуються 
військовослужбовцями ЗСУ, інших військових 
формувань, правоохоронних органів спеціального 
призначення у державних органах, на 
підприємствах, в установах, організаціях, а також 
державних та комунальних навчальних закладах, та 
граничних військових звань за цими посадами"

48
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04613/08-09 Доручення20698/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про заробітну плату голови облдержадміністрації

49
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04636/08-04 Протокольне рішення22418/0/1-17
(П. Розенко) Про реабілітацію учасників АТО та 
надання послуг особам з інвалідністю

50
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

04637/08-09 Доручення22101/1/1-17
(В. Федорчук) ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ 
КОНГРЕС ІНВАЛІДІВ"
Про передачу майнового комплексу кооперативу 
"Славія"

51
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04669/08-09 Доручення16702/1/1-17
(В. Федорчук) Про план дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року

52
08.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04673/08-09 Доручення21021/1/1-17
(В. Кістіон) Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

53
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04675/08-09 Доручення8839/7/1-17
(С. Кубів) Про шосте засідання Міжурядової 
українсько-іранської спільної комісії

54
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04676/08-09 Доручення21872/1/1-17
(Г. Зубко) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації на 29.05.2017

55
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04677/08-09 Доручення22570/1/1-17
(С. Кушнір) Про фінансування для розрахунків з 
ПАТ НАК "Нафтогаз України"

56
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04678/08-09 Доручення22254/1/1-17
(С. Кушнір) Про незадовільний стан доріг у 
Василівському районі

57
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04680/08-03 Постанова391
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ

58
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04681/08-03 Постанова394
Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 
25.12.1996 № 1548 та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов КМУ

59
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04682/08-03 Розпорядження375-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб...

60
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04687/08-16 Лист504/12
(Ю. Боденчук) Про візит Прем'єр-міністра 
Гройсмана В.Б. до Запорізької області 15.06.2017

61
09.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04688/08-09 Доручення19205/4/1-17
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 15.05.2017 № 132 "Про відзначення 
26-ї річниці незалежності України"

62
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04689/08-09 Доручення17838/3/1-17
(В. Федорчук) Про безперешкодний доступ осіб з 
інвалідністю до об'єктів фізичного оточення

63
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04720/08-09 Доручення17944/1/1-17
(В. Гройсман) Про Протокольне рішення за 
результатами засідання Ради регіонального 
розвитку від 20.03.2017

64
09.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04721/08-03 Розпорядження370-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 21-ї річниці Конституції України

65
31.05.2017від

№
від 09.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

04538/08-24 Лист7-4504/1.8-17
Про організацію взаєморозрахунків

66
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
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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

04521/08-23 Лист37-11-11/13526
Про участь у форумі "Агро-2017" 07.06.2017 (м. 
Київ)

67
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04537/08-23 Лист37-13-11/13095
Про участь у виставці "Агро-2017" 07.06.2017 (м. 
Київ)

68
30.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

04581/08-32 Лист5/5-10/4535-17
Про розгляд Порядку взаємодії Мінприроди з ОДА 
з питань охорони навколишнього природного 
середовища

69
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04621/08-21 Лист3223-09/18688-0
Про надання інформації щодо вжиття заходів, 
визначених підпунктом 2 пункту 2 рішення РНБО

70
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04650/08-25 Лист4602-05/18949-0
Про проведення засідань Ради з просування 
експорту при Мінекономрозвитку

71
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

04651/08-27 Лист4503-06/18988-0
Про погодження проекту наказу 
Мінекономрозвитку "Про затвердження плану 
заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та 
курортів на період до 2026 року в 2017 році"

72
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04664/08-27 Лист4504-07/19078-0
Про участь у форумі з питань розвитку курортів та 
рекреації 14-15.07.2017 (смт Шацьк, Волинська 
обл.)

73
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04695/08-37 Лист2202-05/18752-0
Про нагородження Малієнка Д.Л.

74
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

04711/08-21 Лист3611-06/19230-0
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які мають річний дохід більше 50 
млн. грн.

75
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04690/08-32 Лист02/33-5122
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ВП "Дніпровські ЕС" 
ДП "НЕК "Укренерго"

76
02.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

04714/08-35 Лист22/4.2-2436-17
Про форму моніторингу стану реалізації проектів, 
спрямованих на відновлення регіонів на сході 
України

77
31.05.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство оборони

04540/08-24 Лист343/1/4187
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про завершенню будівництва інженерних споруд

78
29.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04561/08-27 Лист154/21/2-258-6
КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 
СИЛ ЗСУ
Про святкування 25-ї річниці Дня ВМС 02.07.2017 
в м. Одеса

79
02.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04588/08-44 Лист343/1/4416
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про делегування функції замовника для 
завершення будівництва інженерних споруд

80
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04663/08-29 Лист220/4444
Про оздоровлення дітей військовослужбовців ЗСУ 
у 2017 році

81
08.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04539/08-38 Лист7/13-5877
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження переліку спроможних 
територіальних громад"

82
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04626/08-19 Лист7/19-6009
Про проведення семінару та відео-наради з питань 
підготовки проектів, що фінансуються за рахунок 
коштів ДФРР та субвенції на розвиток 
інфраструктури ОТГ 14-16.06.2017

83
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04719/08-19 Лист7/31-6107
Про проведення чергового засідання Міжвідомчої 
координаційної комісії з питань регіонального 
розвитку

84
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04589/08-20 Лист11686/0/2-17/42
Про формування показників бюджету на 2018 рік

85
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04692/08-35 Лист11729/0/2-17/35
Про направлення копій наказів

86
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04705/08-35 Лист11839/0/2-17/23
Про погодження наказу "Про затвердження форм 
для надання соціальних послуг громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю"

87
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04549/08-20 Лист07050-19-21/147
Про розподіл медичної субвенції

88
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

04615/08-20 Лист33010-07-5/1443
Про стан внутрішнього контролю

89
31.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04630/08-20 Лист33010-07-5/1457
Про наказ Мінфіну "Про внесення змін до наказу 
Мінфіну від 14.09.2012 № 995"

90
01.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

04579/08-28 Лист01/02-28/01452
Про медичний супровід Хресної ходи 05.06.2017

91
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04580/08-28 Лист01/02-28/01453
Про медичний супровід конкурсу 10.06.2017

92
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

04541/08-41 Лист02-37/430-4
Про залучення військовослужбовців до охорони 
будівлі  виконкому

93
29.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

04548/08-24 Рішення153
Про коригування тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій

94
10.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04519/08-10 Депутатське звернення206
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М. (Бойко З М)
Про вирішення долі земельної ділянки по вул. Коса 
Пересип, 126

95
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04522/08-10 Депутатське звернення07-05.05-17-2
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про ремонт дороги по вул. Чубанова

96
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04558/08-10 Депутатське звернення06/06-Є
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про підсумки виконання обласного бюджету за 
2017 рік

97
06.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ паперовий паперова

04668/08-10 Депутатське звернення403
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про пасажирські перевезення на території 
Мелітопольського р-ну

98
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04686/08-10 Депутатське звернення32
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про надання субвенції з місцевих бюджетів для 
ремонту покрівлі будівлі 16-ДПРЧ

99
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

04583/08-17 Лист2184/01-11
ДОР САГАЙДАЧНИЙ О.О.
Про включення об'єктів до фінансування з 
обласного бюджету 2017 року

100
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04586/08-17 Лист2158/01-10
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів на придбання 
снігозбиральної машини для Долинської сільської 
ради

101
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04617/08-17 Лист1884/01-11
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на будівництво водогону до 
с. Петрівське Вільнянського р-ну

102
01.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ 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

04618/08-17 Лист2121/01-05
Про сприяння розвитку загальноосвітніх і 
дошкільних навчальних закладів усіх форм 
власності

103
01.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

04619/08-17 Лист2148/01-27
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідних мереж Вільнянського р-ну

104
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04647/08-17 Рішення77
Про завдання щодо наповнення дохідної частини 
обласного бюджету та ефективного використання 
бюджетних коштів на 2017 рік

105
01.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04652/08-17 Рішення62
Про затвердження звітів про результати проведення 
моніторингу та з оцінки результативності реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2020 року та Плану заходів н 
2016-2018 роки її реалізації за 2016 рік

106
01.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04665/08-17 Лист2225/01-26
Про розгляд питання щодо звільнення Трегубова 
В.Ю. з посади директора КП "Автогосподарство" 
ЗОР

107
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04666/08-17 Лист01-26/0588
Про надання кандидатур до складу робочої групи з 
питань передачі цілісних майнових комплексів 
ПТНЗ

108
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04694/08-17 Лист05
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про висновки постійної комісії

109
02.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

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

04715/08-22 Лист001-40/9138
Про зміну члена Територіальної комісії

110
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04716/08-22 Лист001-1703/9181
Про перелік законсервованих посилених КПП

111
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

04553/08-37 Лист07/2035845
Про нагородження Симоненка О.В. (та інші)

112
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04645/08-32 Лист11/2036143
Про вилучення земельної ділянки та надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Софіївській, 
232а

113
06.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

04643/08-37 Лист38/66
Про нагородження Кривого О.А. (та інші)

114
02.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04658/08-37 Лист09/24-989
Про нагородження Нефьодова В.В. (інші)

115
02.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Український графіт"

04671/08-22 Лист20/2613
Про підписання додаткової угоди

116
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

04697/08-37 Лист10/6-28
Про нагородження Борзенкова О.Г (інші)

117
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04547/08-44 Лист41-4441
Про інформування щодо роботи державного 
кордону

118
29.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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

04542/08-24 Лист164
КП "ВЕСЕЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ 
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ 
ГОСПОДАРСТВО "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про будівництво водопровода в селі Веселе 
Запорізької області

119
31.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04606/08-37 Лист14/63
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Майзенка В.В. (та інші)

120
30.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04609/08-22 Лист01/132
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

121
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04704/08-22 Лист09/06-17.1
ТОВ "ГАРМЕТ-А"
Про обстеження промислового майданчика

122
09.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04713/08-22 Лист953
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження довідки щодо закупівлі 
скрапленого газу 

123
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04544/08-28 Лист210
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖА 
ЗАПОРІЖЖЯ
 Про реформування системи охорони здоров`я

124
06.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04551/08-23 Лист73
ЗВПУ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про участь у конференції з питань 
агросільрозвитку в ОТГ 13.06.2017

125
06.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04562/08-31 Лист15
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05.09.2016 № 536

126
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04563/08-31 Лист22
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2016 № 681

127
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04564/08-31 Лист21
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.02.2017 № 61

128
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04565/08-31 Лист20
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.02.2017 № 61

129
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04566/08-31 Лист19
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2016 № 681

130
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04567/08-31 Лист18
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2016 № 681

131
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04568/08-31 Лист17
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2016 № 681

132
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

18



№
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

04569/08-31 Лист16
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2016 № 681

133
01.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04611/08-24 Лист2624/07
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження включення у реєстр підприємств 
області

134
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04616/08-21 Лист130
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про надання згоди на передачу приміщень

135
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04627/08-20 Лист060617-1
КП "ЗАПОРІЖЖЯ" ЗОР
Про виділення коштів з обласного бюджету

136
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04629/08-32 Лист1102
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ НДІ ТА ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

137
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04659/08-24 Лист15
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ФРУКТОВЕ"
Про переоформлення ліцензії

138
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04693/08-23 Лист31-Ф
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ
Про надання кандидатури до складу Ради 
роботодавців агропромислового сектору

139
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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(адресат)
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04701/08-26 Лист350
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про проведення круглого столу "Козацька 
педагогіка" 12.06.2017

140
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

04662/08-34 Лист820
Про посилення пожежної охорони заповідних 
земель

141
08.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04634/08-24 Лист03/766
Про погашення заборгованості за споживання води

142
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04545/08-35 Лист19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ВДОВ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ І УБД
 Про виділення коштів для сімей учасників бойових 
дій

143
31.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04555/08-37 Лист14
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ГО "УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ АТО"
Про нагородження Кірпік О.І. (та інші)

144
06.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04556/08-37 Лист15
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ГО "УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ АТО"
Про нагородження Пальгуєва О.С. (та інші)

145
06.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04557/08-29 Лист17
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ГО "УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ АТО"
Про виділення путівок дітям

146
06.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

20



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04587/08-35 Лист56
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ СІМЕЙ 
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО"
Про перерахування коштів з Марафону "Пам'ять"

147
16.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04590/08-38 Лист07-139/2017
ПАРТІЯ "СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
Про надання інформації щодо коштів на рекламну 
кампанію

148
24.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04638/08-38 Лист47
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення Козацької Тризни 10.06.2017

149
01.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04639/08-38 Лист51
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про заходи із вшанування загиблого екіпажу ІЛ-76 
14.06.2017 у м. Мелітополь

150
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04703/08-38 Лист26
ГО ВЕТЕРАНІВ АТО "ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ"
Про виключення зі складу Консультативної ради 
ветеранів АТО

151
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04625/08-24 Лист2612
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про механізм повернення до бюджету 
невикористаних сум субсидій

152
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04660/08-24 Лист019
КП "МОРДВИНІВСЬКЕ"
Про переоформлення ліцензії

153
06.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

21
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04524/08-29 Лист1/32-2772
Про оздоровлення та відпочинок дітей із зони АТО 
Луганської області

154
30.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Львівська ОДА

04620/08-23 Лист5/15-3865/0/2-17
Про проект Закону України "Про сільський та 
сільський зелений туризм"

155
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Уповноважений Президента України з прав дитини

04635/08-15 Лист32-07/945
НДУ ВІЛКУЛ О.Ю.
Про ситуацію з дитячими суїцидами

156
31.05.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

04607/08-35 Лист01-16/0547
Про призначення довічної стипендії Марочку М.М.

157
26.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04608/08-20 Лист01-16/0520
Про передачу іншої субвенції

158
19.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

04603/08-24 Лист01-01-14/382
Про виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт системи 
опалення КЗ "Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст."

159
25.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04644/08-37 Лист131/01-15
Про нагородження Трусова А.В.

160
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

22
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04653/08-35 Лист02-51/0625
Про виділення коштів для погашення 
заборгованості із заробітної плати на ДП 
"Запорізьке лісомисливське господарство"

161
31.05.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04655/08-37 Лист02-08/0639
Про нагородження Зенкіна Ю.В. (інші)

162
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04656/08-37 Лист02-08/0641
Про нагородження Щербини В.В.

163
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04657/08-37 Лист02-08/0642
Про нагородження Коношенка Б.І.

164
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04691/08-20 Лист01-39/0513
Про виділення коштів

165
07.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04698/08-37 Лист01-26/0475
Про нагородження Бойко В.Д.

166
29.05.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04699/08-37 Лист01-26/0474
Про нагородження Крилова Д.В.

167
29.05.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04672/08-41 Лист01-33/0235
Про розгляд апеляційної скарги Подрєз Л.І.

168
01.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Новомиколаївська райрада

04531/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ЧАЛИЙ С.І.
Про неправомірні дії директора Сторчівського 
НВК

169
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

23
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04631/08-20 Лист733/02-01-23
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання шкільного автобусу на умовах 
співфінансування

170
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04648/08-24 Лист01-13/446
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про водозабезпечення мешканців смт Балабине

171
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04649/08-32 Лист01-13/449
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про встановлення меж смт Балабине

172
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04670/08-24 Лист283
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів

173
12.04.2017від

№
від 08.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04717/08-38 Лист73
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про утворення Новоолексіївської ОТГ

174
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

04700/08-37 Лист03-26/366
Про нагородження Адамчук І.Г.

175
09.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

04610/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на встановлення вікон КУ 
"Обласна інфекційна клінічна лікарня"

176
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ 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
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документа

04628/08-22 Доповідна запискаб/н
Про стан справ в дорожньому господарстві

177
08.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства

04661/08-37 Лист04-18/516
Про нагородження Тендітника Л.В. (інші)

178
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04612/08-44 Лист05-09.1/1112-45
Про суми надходжень митних платежів

179
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

04642/08-37 Лист01/5-09/3367
Про нагородження Сухенка І.І. (та інші)

180
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

04712/08-32 Лист13-8-0.6-3172/2-
Про розгляд звернення Василівської РДА щодо 
дозволу на розроблення землевпорядної 
документації

181
31.05.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04546/08-37 Лист6458/01/6-2017
Про нагородження Соловей Н.О. (та інші)

182
30.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

04654/08-37 Лист6305/07
Про нагородження Владикіної Г.Б. (інші)

183
06.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04718/08-37 Лист6597/07
Про нагородження Казачука А.В.

184
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

04591/08-45 Лист12.3.2-20/4357
Про проведення перевірки 

185
02.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04709/08-43 Ухвала908/852/17
УХВАЛА про визнання недійсним договору про 
спільну діяльність від 06.09.2012

186
01.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04710/08-43 Ухвала908/852/17
УХВАЛА про визнання недійсним договору про 
спільну діяльність від 06.09.2012

187
01.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

04554/08-32 ЛистЯ-68/1/10-13/1/0
Про розташування несанкціонованого стихійного 
сміттєзвалища в с. Богатирівка Вільнянського р-ну

188
30.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04640/08-44 Лист897
Про результати перевірки і ведення військового 
обліку в Кам'янсько-Дніпровській РДА

189
02.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04641/08-44 Лист898
Про результати перевірки і ведення військового 
обліку у виконкомі Енергодарської міської ради

190
02.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04723/08-44 Лист900
Про проведення спільної роботи з військовими 
комісаріатами головами  райдержадмінстрацій та 
міськими головами міст обласного значення

191
06.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

04570/08-35 Лист95-р
Про участь у нараді 14.06.2017

192
31.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

04550/08-32 Лист328/01-20
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про посилення контролю щодо торгівлі 
забороненими та промисловими знаряддями лову

193
30.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04573/08-41 Лист6910/46/-/04-201
СВ ВОЗНЕСЕНІВСЬКОГО ВП ДВП ГУ НП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання дозволу на отримання копій 
документів

194
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

04584/08-41 Лист1.3-5083вих17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про проекти землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок

195
26.05.2017від

№
від 07.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

04614/08-41 Листб/н
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Про внесення змін до рішення облради від 
06.04.2017 № 56

196
07.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

04679/08-41 Лист279951/04-17
СВ БІЛЬМАЦЬКОГО ВП БЕРДЯНСЬКОГО ВП 
ГУНП В ЗАП.ОБЛ.
Про надання інформації щодо здійснення операцій 
з металобрухтом

197
08.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04582/08-41 Лист59/20-2088н/т
Про надання пропозицій щодо поліпшення 
взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом

198
03.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

04702/08-41 Лист59/14/1782нт
Про перелік підприємств, які залучаються до 
мобілізаційних завдань

199
09.06.2017від

№
від 09.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04534/08-21 Лист3644/0/20-17
Про розміщення на сайті інформації про прийняті 
рішення за видами господарської діяльності

200
26.05.2017від

№
від 06.06.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

04536/08-35 Лист2401/02/04.3-17
Про заходи щодо поліпшення умов перебування на 
лікуванні та реабілітації учасників АТО

201
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

04646/08-36 Лист1268/1/12-8
Про погодження призначення Кухти В.М.

202
07.06.2017від

№
від 08.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04559/08-22 Лист174-01/16/5-17
Про проведення семінару з впровадження 
енергосервісу та енергоменеджменту 21.07.2017 (м. 
Запоріжжя)

203
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04560/08-22 Лист170-01/11/5-17
Про заповнення/оновлення даних щодо 
енергоспоживання будівель бюджетних установ для 
ЕСКО-механізму

204
02.06.2017від

№
від 06.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія регулювання електроенергетики України

04623/08-24 Лист6071/21.3/7-17
Про прийом-передачу ліцензійних справ суб'єктів 
господарювання

205
06.06.2017від

№
від 07.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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