
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.06.17 по 30.06.17

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

05076/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на лабораторну діагностику 
та повноцінне харчування вихованців закладів

1
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05119/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про збільшення фінансової підтримки заходів 
Програми сприяння розвитку громадського 
суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 
роки

2
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05120/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про фінансування обласного Новорічно-різдвяного 
фестивалю у 2017 році

3
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05121/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів по Програмі розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу та туризму на 
2016-2020 роки на Національний заповідник 
"Хортиця"

4
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05122/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про фінансування заходу щодо відзначення 26-ї 
річниці незалежності України

5
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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05125/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про виділення коштів на реалізацію Програми 
підтримки розвитку об`єднаних територіальних 
громад на 2017 рік

6
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05213/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільних доріг загального 
користування Запорізької області на 2017 рік, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
06.04.2017 № 60

7
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05235/08-28 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про закупівлю автомобілів екстреної медичної 
допомоги КУ "Територіальне медичне об'єднання 
"Обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф" ЗОР

8
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05236/08-26 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про усунення порушень виявлених Управлінням 
Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
обл. у КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

9
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05238/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів на забезпечення 
функціонування обласних комунальних установ

10
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05239/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів на забезпечення 
функціонування обласних комунальних установ

11
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

05241/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету

12
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05245/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про закупівлю комп'ютерного томографа для 
закладів охорони здоров'я

13
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05280/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення фінансової підтримки заходів 
Програми сприяння розвитку громадського 
суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням облради від 
08.06.2017 № 84

14
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05338/08-36 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про внесення змін до структури та штатного 
розпису Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації

15
23.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05392/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про виділення коштів на фінансування заходів 
Регіональної програми створення містобудівного 
кадастру Запорізької області на 2014-2019 роки

16
26.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05416/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про технічне забезпечення територіальних органів 
соціального захисту населення області

17
27.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05417/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів на реалізацію 
регіональної програми

18
27.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3



№
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

05463/08-32 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про участь у роботі обласної робочої групи з 
організації проведення заходу "Врожай-2017" 
члена робочої групи Шляніна І.В.

19
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05512/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про виділення коштів у 2017 році на реалізацію 
заходів з енергозбереження

20
30.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

05212/08-20 Листб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про перенесення термінів перевірки Василівської 
райдержадміністрації

21
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05335/08-14 Лист04-17/15-764(13
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ
Про Рекомендації комітетських слухань на тему: 
"Україна в міграційних процесах до ЄС: втрати і 
здобутки"

22
14.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05369/08-10 Депутатське звернення04-15/10-510
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧАЕС
Про розгляд звернення робочої ініціативної комісії 
про заборону розміщення ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат" від 15.04.2017 р

23
21.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05022/08-10 Депутатське звернення130/7
НДУ МУСІЙ О.С.
Про відзначення державними нагородами 
медичних працівників

24
08.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05040/08-10 Депутатське звернення102/4764
НДУ КАПЛІН С.М.
Про закриття КЗ "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат № 1"

25
28.05.2017від

№
від 19.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05094/08-10 Депутатське звернення10-1756
НДУ ЛУЦЕНКО І.В.
Про усунення порушень на об'єктах 
природно-заповідного фонду області

26
07.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05363/08-10 Депутатське звернення20/9-162
НДУ ДОНЕЦЬ Г.А.
Про показники діяльності підприємств

27
16.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05364/08-10 Депутатське звернення285-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
соціально-економічний розвиток Ботієвської ОТГ

28
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05365/08-10 Депутатське звернення035/139
НДУ БАБЕНКО В.Б.
Про релігійну ситуацію в області

29
21.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05435/08-10 Депутатське звернення284-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету

30
22.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05436/08-10 Депутатське звернення286-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання пасажирського автомобілю

31
20.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

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

05376/08-35 Лист5-1412/17-36
Про моніторинг стану забезпечення прав громадян 
на пільговий проїзд

32
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05110/08-37 Лист2920
КОМАНДИР 55 ОКРЕМОЇ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ 
БРИГАДИ  В0105
Про нагородження Бондарчука В.І.

33
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

05077/08-38 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, затвердженого розпорядженням голови від 
28.12.2016 №756

34
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05078/08-38 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про виділення коштів

35
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Заявник

05344/08-32 Листб/н
КОБИЛЯЦЬКИЙ В.В.
Про укладання додаткової угоди до договору 
оренди водного об'єкту

36
23.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05422/08-32 Листб/н
ПП ГОРОН О.В.
Про розірвання договору оренди землі

37
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ паперовий паперова

Інші кореспонденти

05035/08-27 Лист02-17/277
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
"Купальські зорі" 01.07-02.07.2017 року

38
09.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ 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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документа

05036/08-36 Лист03/1-3-14/1-338
ДРІДУ НАДУ
Про участь у семінарах

39
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05051/08-32 Лист01-06
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про Міжнародну виставку обладнання 
03-04.10.2017

40
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05056/08-23 Лист86-1/17-304
ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання інформації щодо виробників 
тваринницької продукції

41
14.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05128/08-27 Лист19/25-1975
СВАТІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ.
Про участь у ХІ Всеукраїнському фестивалі 
"Слобожанський спас" 24.08.2017

42
15.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05134/08-25 Лист44
ДУ "ПРОФЕСІЙНІ ЗАКУПІВЛІ"
Про співробітництво

43
10.05.2017від

№
від 20.06.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

05222/08-32 Лист001-вих-116
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про захоронення твердих побутових відходів

44
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05278/08-44 Лист154/21/2-258-6
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ ЗСУ
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 02.07.2017
Про участь у заходах

45
02.05.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05284/08-41 Лист7/1-2266/Мл-17
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ 
МІН'ЮСТА УКРАЇНИ
Про фінансування ДУ "Запорізький слідчий 
ізолятор"

46
20.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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05285/08-43 Адвокатський запит1-02/06-17
АДВОКАТ КОЗУЛІНА А.В.
Про надання інформації щодо тендерного комітету 
Запорізької облдержадміністрації

47
02.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05336/08-19 Лист22/06/17
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТІНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

48
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05377/08-20 Лист2
ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА 
УСТАНОВА "СПАДЩИНА"
Про виділення коштів на проведення пошукових 
досліджень

49
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05391/08-32 Лист416-06/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розроблення робочого 
проекту землеустрою

50
26.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05408/08-23 Лист26/06-07
ТОВ ІА "ІНФОІНДУСТРІЯ"
ВИСТАВКА-КОНФЕРЕНЦІЯ 22-23.08.2017
Про участь у заході

51
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05410/08-32 Лист1-06
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА 03.-04.10.2017
Про участь у виставці

52
23.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05444/08-38 Лист293/439
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про оцінку співпраці органів державної влади з 
організаціями громадського суспільства

53
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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05471/08-33 Лист2017/287
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
СЕМІНАР 12.06.2017
Про участь у семінарі

54
22.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05472/08-33 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ
Про проведення 12.07.2014 зустрічі-дискусії та 
12-14.07.2017 заходів

55
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05502/08-22 Лист73
ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про видачу ліцензії

56
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05511/08-32 Лист512
ДП "НДКТІ "ІНСТИТУТ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА"
Про усунення дій замовника

57
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

05045/08-24 Лист14
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ 
ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ"
Про фінансування обласної програми забезпечення 
молоді житлом

58
13.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05047/08-37 Лист41-2
НАЦІОНАЛЬНА ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА 
СПІЛКА
Про нагородження Волошиної Л.І.

59
14.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05050/08-31 Лист01-55/17
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про стан викладання предметів 
духовно-морального спрямування у навчальних 
закладах області

60
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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05090/08-27 Листб/н
ГО "КРИМСОС"
Про відзначення 26.06.2017 Дня 
кримськотатарського прапору

61
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05223/08-27 Лист14/2017
ГО "АРТ ДІАЛОГ"
Про сприяння в проведенні 25-27.08.2017 
фестивалю на о.Хортиця

62
19.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05394/08-27 Лист20-6
ГО "МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ Й СПРАВЕДЛИВОСТІ"
Про надання інформації щодо культурних, 
духовних, моральних цінностей регіону та його 
громад

63
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05407/08-27 Листб/н
ГО "ТИ НЕ ОДИН!"
Про сприяння в проведенні Всеукраїнської 
культурно-мистецької патріотичної акції

64
23.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05466/08-27 Лист822
ГО "ЦЕНТР СПРИЯННЯ І РОЗВИТКУ ПРОГРАМ 
ТА ПРОЕКТІВ ЮНЕСКО У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛ."
Про участь у Міжнародному форумі із питань 
медичного туризму 20-21.09.2017

65
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05473/08-32 Лист577
МБО "ЕКОЛЛГІЯ-ПРАВО-ЛЮДИНА"
Про усунення порушень на об'єктах 
природно-заповідного фонду області

66
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05488/08-29 Лист69-17
ГО "МОЛОДІЖНА АНТИКОРУПЦІЙНА 
АГЕНЦІЯ"
Про відмову в проведенні заходу

67
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Релігійні організації
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05064/08-31 Лист104
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2016 № 681

68
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05065/08-31 Лист23
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу із розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.10.2016 № 603

69
13.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05142/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я СВЯТИТЕЛЯ І ЧУДОТВОРЦЯ МИКОЛАЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

70
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05143/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

71
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05144/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

72
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05145/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

73
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05146/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я СВЯТИХ СОФІЇ ВІРИ НАДІЇ ТА ЛЮБОВІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

74
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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05147/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я ПРЕПОДОБНОГО І БЛАГОВІРНОГО 
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

75
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05148/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я СВЯТИХ РІВНООПОСТОЛЬНИХ 
КОСТЯНТИНА І ЄЛЕНИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

76
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05149/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ІМ'Я ІОАКИМА І АННИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

77
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05150/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

78
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05151/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я ПРОРОКА БОЖОГО ІЛЛІ 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

79
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05152/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

80
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05153/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

81
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05154/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

82
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05155/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ СПОГАДУ ДИВА АРХІСТРАТИГА 
МИХАЇЛА ЩО БУЛО В ХОНЕХ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

83
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05156/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я СВЯТОГО ІЛЛІ ПРОРОКА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

84
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05157/08-31 Лист
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я БЛАГОВІРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕКСАНДРА 
НЕВСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

85
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05158/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

86
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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05159/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ІОАННА 
КРОНШТАДТСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

87
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05160/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я ПОЧАЇВСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 № 631

88
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05161/08-31 ЛистБ/Н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

89
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05162/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ 
СОЛУНСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

90
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05163/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

91
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05164/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

92
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05165/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ'Я ПРЕБОДОБНОГО СЕРГІЯ 
РАДОНЕЖСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

93
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05166/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ХРИСТОВОГО М.БЕРДЯНСЬКА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

94
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05167/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИХ НОВОМУЧЕНИКІВ 
БЕРДЯНСЬКИХ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

95
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05168/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я БЕЗСРІБНИКІВ КОСМИ І ДАМІАНА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

96
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05169/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

97
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05170/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ 
ВОЛОДИМИРА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

98
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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05171/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

99
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05172/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ТИХОНА ПАТРІАРХА МОСКОВСЬКОГО І 
ВСІЄЇ РУСІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

100
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05173/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ ТРІЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

101
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05174/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРОРОКА ІЛЛІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

102
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05175/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЯ 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

103
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05176/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ 
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

104
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05177/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОГО МУЧЕНИКА ОЛЕКСАНДРА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

105
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05178/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ 
ПОБІДОНОСЦЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

106
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05179/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

107
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05180/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

108
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05181/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ КАЗАНСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

109
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05182/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ВОЛОДИМИРСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ 
МАТЕРІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

110
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05183/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА І 
ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

111
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05184/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРАВЕДНОГО ІОАННА 
КРОНШТАТСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

112
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05185/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ТИХВИНСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

113
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05186/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ВОЗДВИЖЕННЯ ЖИВОТВОРЯЩОГО 
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

114
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05187/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

115
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05188/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 
САРОВСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

116
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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05189/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИТЕЛЯ КЛИМЕНТА РИМСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

117
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05190/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

118
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05191/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИХ БЛАГОВІРНИХ СТРАТОТЕРПЦІВ 
МИКОЛАЯ І ОЛЕКСАНДРИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

119
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05192/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРОРОКА ІЄЗЕКІІЛЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

120
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05193/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ВЕЛИКОМУЧЕНИКА І ЦІЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕЙМОНА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

121
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05194/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИХ ПЕРВОВЕРХОВНИХ 
АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

122
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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05195/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

123
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05196/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ 
ПОБІДОНОСЦЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

124
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05197/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОГО ДУХА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

125
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05198/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ МУЧЕНИЦІ ТЕТЯНИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

126
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05199/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ ЖИВОНАЧАЛЬНОЇ ТРОЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

127
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05200/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

128
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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05201/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

129
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05202/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

130
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05203/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

131
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05204/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

132
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

05080/08-43 Лист2-а/326/3/2017
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 2-а/326/3/2017

133
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05295/08-43 Лист2/325/293/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом Воронова Є.О.

134
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05445/08-47 Лист0963-17
Про роботу в СЕВ ОВВ

135
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Кабінет Міністрів України
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05031/08-09 Доручення46489/31/1-16
(П.Розенко) Про виконання положень Конвенції 
про права осіб з інвалідністю

136
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05069/08-09 Доручення24473/0/1-17
(В.Гройсман) Про відзначення 22.06.2017 Дня 
скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в країні

137
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05086/08-09 Доручення23325/1/1-17
(П.Розенко) Про викання абзацу 9 п.77 ст.2 Плану 
організації виконання Указу Президента України 
від 13.12.2016 № 553

138
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05088/08-09 Доручення24231/0/1-17
(В.Федорчук) ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФОРУМ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ УРЯДОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ - #ЄДИНИЙ ГОЛОС 23.03.2017
Про участь у форумі 

139
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05091/08-09 Доручення22499/2/1-17
(С.Дехтяренко) ГО "ОСББ ТА ЖБК "ВІКТОРІЯ"
Про заборгованість по відшкодуванню пільг та 
субсидій

140
17.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05092/08-04 Протокол селекторної 
наради

21908/3/1-17
(П.Розенко) Протокольне рішення за результатами 
селекторної наради

141
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05095/08-09 Доручення23794/1/1-17
(В.Федорчук) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про соціальний проект з БДР

142
17.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05096/08-09 Доручення23587/2/1-17
(С.Дехтяренко) КП "ЖИТЛОСЕРВІС" ОМР
Про повернення нарахованої субсидії

143
17.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

22



№
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

05097/08-09 Доручення14100/4/1-17
(В.Гройсман) УПОВНОВАЖЕНИЙ ВРУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ
Про забезпечення права на соціальний захист осіб, 
що проживають разом із декількома особами з 
інвалідністю в наслідок психічного розладу

144
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05098/08-09 Доручення20040/3/1-17
(В.Кииленко) Про надання кандидатури до складу 
Оргкомітету щодо відзначення 100-річчя НАН 
України"

145
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05099/08-03 Постанова412
Про утворення Координаційного центру з питань 
організації діяльності медичних служб сил оборони 
та органів і закладів охорони здоров'я

146
11.05.2017від

№
від 20.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05100/08-03 Постанова423
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

147
14.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05101/08-03 Розпорядження394-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку системи електронних послуг в 
Україні на 2017-2018 роки

148
14.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05102/08-03 Постанова424
Про внесення змін до постанови КМУ від 
25.12.2015 № 1131

149
14.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05103/08-03 Розпорядження401-р
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень КМУ

150
14.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05104/08-03 Постанова414
Про внесення змін до п.2 постанови КМУ від 
23.09.2015 № 739

151
14.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05105/08-03 Постанова410
Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ

152
07.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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05130/08-09 Доручення23846/1/1-17
(В.Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про проблеми харчування дітей, які проживають на 
території радіаційного контролю

153
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05131/08-09 Доручення23671/1/1-17
(В.Кістіон) Про проблемні питання зони 
спостереження

154
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05219/08-03 Розпорядження410-р
Про затвердження плану заходів з підготовки 
паливно-енергетичного комплексу України до 
осінньо-зимового періоду 2017/18 року та його 
проходження

155
14.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05248/08-09 Доручення22738/1/1-17
(Г.Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації

156
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05264/08-09 Доручення24835/0/1-17
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 22.06.2017
Про участь у селекторній нараді

157
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05270/08-09 Доручення23829/1/1-17
(В.Гройсман) Про сприяння в проведенні заходів

158
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05271/08-09 Доручення23394/1/1-17
(С.Кушнір) ГО "ОБ'ЄДНАНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
РУХ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про початок робіт з будівництва полігону 
побутових відходів № 3 у м.Запоріжжя

159
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05272/08-09 Доручення24084/1/1-17
(П.Розенко) Про фінансування субвенції з 
державного бюджету України

160
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24
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05273/08-09 Доручення24126/1/1-17
(В.Кістіон) Про фінансування реконструкції 
аеродромного комплексу Запорізького аеропорту

161
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05274/08-03 Розпорядження415-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2017-2020 роки

162
24.05.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05326/08-09 Доручення24821/1/1-17
(П.Розенко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про збереження госпітального округу на базі КУ 
Пологівська ЦРЛ

163
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05327/08-09 Доручення24736/1/1-17
ТОВ УМВЕЛЬТ УКРАЇНА"
Про погашення заборгованості УПСЗН

164
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05346/08-09 Доручення24081/1/1-17
(В.Гройсман) Про проведення в області заходу 
"Врожай"

165
23.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05354/08-04 Протокол24835/2/1-17
Протокол № 5 позачергового засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 22.06.2017

166
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05355/08-04 Протокол селекторної 
наради

25288/0/1-17
Протокол селекторної наради від 19.06.2017

167
24.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05356/08-09 Доручення24085/1/1-17
(В.Кістіон) Про завершення будівництва підвідних 
газопроводів та погашення заборгованості перед 
НАК "Нафтогаз України"

168
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05357/08-09 Доручення25287/1/1-17
(В.Гройсман) Про з'єднання шкіл в Запорізькому 
районі

169
24.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова
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05358/08-03 Постанова426
Про внесення змін до постанови КМУ від 
02.03.2002 № 256

170
21.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05402/08-09 Доручення23886/1/1-17
(В.Кістіон) Про спосіб добудови Споруди № 10 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро в     м. 
Запоріжжі

171
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05403/08-09 Доручення24104/1/1-17
(Г.Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації

172
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05429/08-09 Доручення25114/1/1-17
(П.Розенко) Про ситуацію, яка склалася в 
Запорізькій області стосовно забезпечення 
протиботулістичними сироватками для надання 
допомоги хворим на ботулізм

173
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Укроборонпром

05371/08-22 Лист8.0-5677
Про розроблення Каталогу продукції оборонного 
призначення

174
21.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05226/08-23 Лист37-18-11/14950
Про оперативні заходи, які відбуватимуться на 
регіональному рівні

175
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05456/08-23 Лист37-37-11/12290
Про сприяння просвітницькій кампанії

176
19.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05300/08-32 Лист5/5-13/5085-17
Про здійснення природоохоронних заходів

177
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05266/08-36 Лист2202-14/20926-0
Про погодження звільнення Менькова М.П.

178
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05334/08-20 Лист2106-11/20106-0
Про подання фінансової звітності та бюджетної 
звітності за ІІ квартал 2017 року

179
16.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05348/08-27 Лист4501-07/21105-0
Про співпрацю з проектом "Знайдено в Україні"

180
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05360/08-25 Лист4602-05/21276-0
Про експорт продуктів птахівництва та 
тваринництва до Держави Катар

181
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

05361/08-27 Лист4503-06/20978-0
Про Міжнародний проект "Сузір'я якості - 2017" 
06.06-01.07.2017

182
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05432/08-27 Лист4502-06/21400-0
Про участь у конкурсі

183
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05495/08-33 Лист4602-05/21919-0
Про інвестиції в енергетичний сектор Кенії

184
30.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05229/08-33 Лист202/17-596-1686
Про започаткування Почесного консульства 
Болгарії у м. Запоріжжя

185
19.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

05225/08-27 Лист11-04/20-06
Про розміщення соціальної реклами 23-30.06.2017

186
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури
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05037/08-31 Лист485/18-17
Про реєстрацію статутів релігійних організацій

187
12.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05062/08-31 Лист636/18/15-17
Про проведення щорічних конгресів 
(11-20.08.2017)

188
13.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05093/08-27 Лист1447/18/14-17
Про Третю періодичну доповідь щодо виконання 
Україною Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин

189
09.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05452/08-27 Лист1184/13/14-17
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з проведення у 
2017 році Року Японії в Україні"

190
16.05.2017від

№
від 29.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05029/08-27 Лист5125/3.1
Про проведення Міжнародного молодіжного 
фестивалю мистецтв "Пісенний Спас" 
17.08-20.08.2017 року

191
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05228/08-29 Лист5222/3.3
Про проведення 14-22.10.2017 РФ Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів

192
19.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05269/08-36 Лист5247/4.2
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у розділ VI додатка 2 до постанови 
КМУ від 30.08.2002 № 1298"

193
20.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05434/08-29 Лист5398/5.4
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо 
реалізації Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація"

194
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
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05025/08-26 Лист1/11-5504
Про регіональне замовлення на підготовку 
робітничих кадрів у державних 
професійно-технічних навчальних закладах

195
09.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05424/08-28 Лист19.1-09-1159/17
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 04.07.2017
Про участь у селекторній нараді 

196
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05024/08-19 Лист7/7/6381
Про розподіл бюджетних асигнувань

197
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05053/08-33 Лист7/12-6410
Про активізацію українсько-французького 
співробітництва

198
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05054/08-33 Лист7/12-6408
Про підготовку до візиту Президента України 
Порошенка П.П. до Грузії

199
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05140/08-35 Лист7/10-6435
Про механізм реструктуризації заборгованості за 
спожиті послуги

200
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05289/08-20 Лист7/19-6629
Про надання переліку проектів

201
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05299/08-24 Лист7/10-6509
Про послуги з управління багатоквартирним 
будинком та соціального захисту громадян при 
оплаті цієї послуги

202
19.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05385/08-20 Лист7/12-6678
Про надання інформації щодо наявності проектів

203
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

29



№
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

05405/08-24 Лист7/17-6598
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 07.07.2017
Про участь у засіданні

204
21.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05431/08-24 Лист8/9-6780
Про надання інформації щодо роботи об'єктів 
житлово-комунального господарства та виникнення 
надзвичайних ситуацій

205
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05437/08-19 Лист7/19-6842
ВІДЕО-НАРАДА 30.06.2017
Про участь у нараді

206
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05443/08-33 Лист7/12-6779
Про надання інформації від бенефіціарів

207
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05470/08-33 Лист7/12-6860
Про підтвердження намірів та визначення 
замовника

208
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05476/08-24 Лист7/14-6872
Про моніторинг стану забезпечення безбар'єрного 
доступу маломобільних груп

209
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05487/08-34 Лист7/19-6898
Про надання переліку об'єктів, засобів та 
препаратів, що фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яка проживає на 
території зони спостереження

210
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05510/08-26 Лист7/19-6876
Про паспорти щодо переліку проектів 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону

211
27.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05087/08-29 Лист12520/0/2-17/38
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 06-07.07.2017
Про участь у конференції

212
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

30



№
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

05089/08-29 Лист2574/0/2-17/38
Про проведення навчання 05.06.07.2017

213
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05114/08-47 Лист12514/0/2-17/31
Про електронний документообіг

214
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05118/08-30 Лист12573/0/2-17/37
Про вжиття невідкладних заходів у захисті 
житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа

215
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05220/08-35 Лист12655/0/2-17/17
Про розповсюдження інформації про діяльність 
центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю

216
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05221/08-35 Лист12685/0/2-17/35
Про направлення копій наказів

217
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05423/08-29 Лист12574/1/2-17/40
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 04.07.2017
Про участь у нараді

218
16.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05465/08-30 Лист13182/0/2-17/37
Про надання інформації щодо кількості дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа, які закінчують відповідні заклади

219
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

05287/08-20 Лист33020-07-5/1640
Про участь у опитуванні щодо внутрішнього аудиту

220
20.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05298/08-20 Лист26040-12/2-7/16
Про надання рекомендацій

221
19.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05359/08-20 Лист26040-12/2-7/16
Про надання рекомендацій

222
19.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05026/08-28 Лист001-3693/40
Про придбання комп'ютерного томографа

223
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05259/08-22 Лист001-3627/27
Про встановлення вагового комплексу

224
14.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05345/08-22 Лист02-3813/27
Про визначення пунктів базування

225
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05458/08-28 Лист01-3872/25
Про придбання 16-срізового комп'ютерного 
томографа

226
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05459/08-24 Лист01-3787/26
Про поліпшення фінансового стану КП 
"Бердянськводоканал" БМР

227
22.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05350/08-26 Лист01-01-21/1871
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про внесення змін до складу постійно діючої 
Координаційної ради по боротьбі з порушеннями 
прав інтелектуальної власності

228
19.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05409/08-28 Лист01/02-23/01681
Про медичний супровід заходів 24.06.2017

229
23.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05474/08-35 Лист01/02-19/01705
Про заборгованість по пільгам та субсидіям

230
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровський міськвиконком

32



№
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

05247/08-32 Лист02-01-21/1049
Про прискорення укладання додаткових угод та їх 
реєстрації

231
16.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05373/08-20 Лист02-12/493-1
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

232
21.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

05224/08-20 Лист873/25-15
Про виділення коштів

233
13.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

05442/08-24 Лист001-3862/38
Про придбання сміттєвоза 

234
23.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Приморська міська рада

05141/08-20 Лист03-13/1162
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

235
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

05126/08-20 Лист02-01-17/1695
Про виділення коштів з фонду екологічного 
призначення

236
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

33



№
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

05339/08-20 Лист02-01-17/1695
Про розподіл коштів екологічного фонду

237
19.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05023/08-10 Депутатське звернення222
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на придбання моторного 
човна

238
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05106/08-10 Депутатське звернення1/2017/21с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про включення до програм капітальних ремонтів 
КЗ "Дніпрорудненська гімназія "Софія"

239
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05107/08-10 Депутатське звернення1/2017/20с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про включення до Програми розвитку освіти 
Запорізької області на 2017 рік "Капітальний 
ремонт покрівлі КЗ "Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Талант"

240
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05108/08-10 Депутатське звернення1/2017/19с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання актуалізованого графіку завершення 
робіт на об'єктах

241
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05209/08-10 Депутатське звернення185
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.  (Давтяну Д.О.)
Про виділення коштів з обласного бюджету

242
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

34



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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05323/08-10 Депутатське звернення004/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

243
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05362/08-10 Депутатське звернення19-10.04-17
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про сприяння у випуску та розповсюдженні пісень 
Сердюка А.В.

244
21.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05386/08-10 Депутатське звернення62
ДОР БОЖКО О.М.
Про доцільність компенсації проїзду пільгових 
категорій громадян 

245
26.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05387/08-10 Депутатське звернення63
ДОР БОЖКО О.М.
Про обслуговування та компенсацію перевезення 
пільгових категорій громадян

246
26.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05467/08-10 Депутатське звернення185
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.  
Про виділення коштів з обласного бюджету

247
20.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05468/08-10 Депутатське звернення182
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання спецтехніки

248
22.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05469/08-10 Депутатське звернення181
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання спецтехніки

249
22.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05493/08-10 Депутатське звернення26.06/17-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про капітальний ремонт спортивного залу ДНЗ 
"Запорізький професійний ліцей сервісу"

250
26.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

35



№
з/п
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05494/08-10 Депутатське звернення27/06/17-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про зміну перевізника на приміському 
автобусному маршруті загального користування  
"Запоріжжя(АС-3) - Запорожець, ч/з 
Новоолександрівку"

251
27.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05499/08-10 Депутатське звернення321
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про включення до переліку об'єктів

252
30.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05112/08-17 Лист2446/01-17
Про адміністративний позов щодо стягнення 
податкового боргу з податку на додану вартість КП 
"Облводоканал" ЗОР

253
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05113/08-17 Лист2395/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату праці

254
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05208/08-17 Лист01-11/0596
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ"
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію системи опалення

255
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05282/08-17 Лист2442/01-11
ДОР ГОГУНСЬКИЙ А.В.
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету 

256
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05283/08-17 Лист2256/01-11
ВП ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про виділення коштів

257
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05288/08-17 Лист01-26/0637
Про чергову сесію облради

258
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05403/08-17 Лист2570/01-11
Про виділення коштів на ремонт  покрівлі КЗ 
"Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів "Талант"

259
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05406/08-17 Лист2001/01-11
КУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДИТИНСТВО" ЗОР
Про виділення коштів з обласного бюджету

260
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05433/08-17 Лист2570/01-11
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КЗ 
"Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступеня "Талант"

261
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05446/08-17 Лист2390/01-11
КП "ЗАПОРІЖЖЯ" ЗОР
Про виділення коштів з обласного бюджету

262
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05453/08-17 Лист2391/01-11
КЗ "ВІЛЬНЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету

263
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05454/08-17 Лист2377/01-11
КЗ "МАТВІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ" ЗОР
Про виділення коштів з  обласного бюджету

264
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05455/08-17 Лист2507/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету

265
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05505/08-17 Лист2585/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про включення до програм розвитку освіти 
Запорізької області на 2017 рік

266
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05286/08-10 Лист240
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про внесення змін до рішення облради від 
26.01.2017 № 59

267
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

05260/08-37 Лист125-339
Про нагородження Голобородько Д.А. (інші)

268
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

05382/08-22 Лист1/08-01-382
Про Запорізьку автостанцію № 4

269
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05276/08-22 Лист02.1-СЛ-11535-0
Про припинення газопостачання

270
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05349/08-22 ЛистZр03.2-ЛВ-1171
Про затвердження Графіку переведення 
підприємств на резервні види палива

271
23.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

05253/08-22 Лист001-12/9676
Про узгодження графіків погодинного відключення 
електроенергії

272
14.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05500/08-22 ЛистАВ№12
Про несанкціоноване втручання в роботу 
комп'ютерів, автоматизованих систем та 
комп'ютерних мереж

273
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

05244/08-37 Лист9/1239
Про нагородження Витвицького М.Т. (інші)

274
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

05333/08-37 Лист07/2039775
Про нагородження Александрова Є.І.

275
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

05341/08-32 Лист22/1528
Про вилучення земельної ділянки

276
21.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

05249/08-32 Лист02-06-06-41
Про поновлення договору оренди землі

277
16.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05250/08-32 Лист02-06-06/42
Про поновлення договору оренди землі

278
16.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05117/08-37 ЛистЛВ/02-1077
Про нагородження Бойко С.П. (інші)

279
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05441/08-37 Лист09/24-1111
Про нагородження Замчий В.П. (інші)

280
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Іскра"

05234/08-37 Лист214-к
Про нагородження Бєліка О.П. (інші)

281
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"
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05138/08-22 ЛистУГЭ/08-17616
Про довідку щодо затвердження паливно 
енергетичних ресурсів за 2016 рік

282
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05139/08-22 ЛистУГЭ/08-17617
Про довідку щодо затвердження паливно 
енергетичних ресурсів по котельній №2 за 2016 рік

283
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

05330/08-37 Лист10/6/182
Про нагородження Гольченка В.В. (інші)

284
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

05374/08-44 Лист3032
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про надання фінансової допомоги

285
26.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05461/08-44 Лист3064
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про надання гуманітарної допомоги в якості 
будівельних матеріалів

286
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05462/08-44 Лист3065
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про надання допомоги у виготовленні книг 
письменниці Красницької І.М.

287
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

05059/08-22 Лист195
СП "ЗАПОРІЗЬКЕ БМЕУ"
Про погашення заборгованості КП 
"Новобогданівське" НСР

288
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05049/08-22 Лист2664-0617
ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ"
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

289
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05085/08-43 Лист62
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про наслідки діяльності ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

290
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

05132/08-20 Лист147
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про надання фінансової допомоги

291
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05217/08-32 Лист20
ТОВ "ВО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
Про дострокове розірвання договору оренди землі

292
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05230/08-44 Лист321
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про укладання договорів на завершення 
будівництва інженерних споруд

293
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05231/08-44 Лист322
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про підписання документів

294
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05233/08-22 Лист2/01-04-317
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ І КОМПАНІЯ
Про відновлення роботи підприємства

295
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05251/08-32 Лист10/8469
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

296
19.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05252/08-32 Лист10/8470
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

297
19.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05257/08-22 Лист150617 ОБ
ТОВ "КОЛОР МЕТ"
Про проведення обстеження земельної ділянки

298
15.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05307/08-20 Лист165
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про виділення коштів

299
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05313/08-32 Лист119
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про внесення змін до договору оренди землі

300
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ паперовий паперова

05314/08-32 Лист120
ТОВ "НОВОПОЛТАВКА"
Про внесення змін до договору оренди землі

301
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05319/08-24 Лист192
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про узгодження заборгованості з різниці в тарифах

302
20.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05332/08-24 Лист54
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про погодження детального плану території

303
19.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05342/08-32 Лист24/75-17
ТОВ "АВ.ТРЕЙД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)

304
23.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05352/08-32 Лист568/02-Мр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

305
20.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05353/08-32 Лист567/02-Мр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

306
20.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05389/08-32 Лист82/05
ТОВ "СП АЗМОЛ-БІПІ"
Про затвердження реєстрової карти ООУВ

307
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05390/08-32 Лист83/05
ТОВ "СП АЗМОЛ-БІПІ"
Про затвердження паспорту МВВ

308
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05440/08-37 Лист01-14/2566
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Худика Ю.А. (інщі)

309
22.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05483/08-22 Лист101
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про закриття маршрутів

310
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05484/08-22 Лист01/17-41
ТОВ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про закриття маршрутів

311
26.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05485/08-22 Лист67
ТОВ АТП "АВТО-СІЧ"
Про закриття маршрутів

312
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05486/08-22 Лист1
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про закриття маршрутів

313
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05043/08-32 Лист3/06-17
ПП "ЛУКОМОРЬЄ"
Про розірвання договору оренди земельної ділянки

314
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05046/08-47 Лист758/25.2-29/1/17
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП "НАЦІОНАЛЬНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про припинення доступу до Єдиного державного 
реєстру

315
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05066/08-22 Лист518
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про утилізацію небезпечних хімічних залишків

316
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05137/08-27 Лист6/19
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО 
БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Про запрошення на відзначення ювілейної дати ( 
м.Приморськ 23.09.2017)

317
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05211/08-32 Лист29
ПП "ТЕХНОПЛАСТПОЛОГИ"
Про хід виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.03.2017 № 104

318
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05261/08-32 Лист1905-01
ОК "СЛАВУТИЧ 2015"
Про надання в оренду земельної ділянки

319
19.05.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05304/08-37 ЛистП-13
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про нагородження Буйненко О.І. (інші)

320
15.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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05310/08-41 Лист308/40/04-2017
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛ
Про надання списку учнів молодших класів 
Запорізької школи № 56

321
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05412/08-32 Кошторис1309
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про кошторис на проведення обстеження земельної 
ділянки

322
22.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05439/08-37 Лист01/1797
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про присвоєння почесного звання Фурдилі С.А.

323
16.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05491/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ІЛІЄНКО І.С.
Про надання копій документів стосовно Кудієнка 
С.В.

324
21.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05055/08-33 Листб/н
ГО ТОВАРИСТВО ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
ІМ.СВ.ІОАННА ПАВЛА ІІ
Про сприяння в проведенні Міжнародної 
науково-практичної конференції 21-23.09.2017

325
12.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05060/08-21 Лист06/24
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про організацію зустрічі із представниками 
правоохоронних органів

326
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05061/08-44 Лист154
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання списків волонтерів

327
17.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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05207/08-27 Лист53
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про переформатування Координаційної ради з 
питань козацтва при ЗОДА

328
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05291/08-35 Лист157
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 
ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ"
Про розподіл коштів телемарафону "Пам'ять"

329
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05383/08-22 Лист15
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про розповсюдження досвіду роботи Полтавської 
облдержадміністрації та облради

330
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05414/08-36 Лист11-п/17
ПРОФКОМ ПЕРВИНННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДП "ДПІ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про погодження призначення Кашуби О.В.

331
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05501/08-38 Лист26
РАДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про надання кандидатур до складу робочої групи

332
27.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05411/08-24 Лист11
КП "ВОДОКАНАЛ" ВСР
Про розірвання договору з  ТОВ "Комунтех"

333
27.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

05048/08-43 Лист2/325/291/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 26.06.2017

334
19.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05398/08-43 Лист335/5888/17
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 19.07.2017

335
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05399/08-43 Лист326/1062/160/23
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про оголошення перерви в судовому засіданні до 
26.06.2017

336
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05504/08-43 Лист328/96-15ц/3172
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 03.07.2017

337
23.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05129/08-37 Лист991/01-03
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Кухтіної С.А. (інші)

338
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05395/08-28 Лист3767
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про завершення будівництва переходу

339
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

05218/08-26 Лист176
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2" 
ЗОР
Про виділення додаткових коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації

340
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05331/08-32 Лист01-23/808
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про відновлення меж земельної ділянки

341
16.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05340/08-36 Лист01-21/1367
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про набір до магістратури зі спеціальності 
"Публічне управління та адміністрування"

342
21.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

05388/08-32 Лист62-01/674
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про припинення права користування земельною 
ділянкою та надання у користування земельної 
ділянки

343
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

05030/08-27 Лист6/32-3102
Про участь у Фестивалі-конкурсі "Слобожанський 
спас" 24.08.2017 року

344
14.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Тернопільська ОДА

05039/08-27 Лист01-2704/37-10
Про проведення Всеукраїнського заходу "Єдина 
родина України" 19.08-20.08.2017 року

345
14.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Черкаська ОДА

05027/08-27 Лист01-3/6955
Про проведення 07-09.07.2017 Всеукраїнського 
фестивалю "Холодний Яр - фестиваль нескореної 
нації"

346
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05032/08-15 Лист02-01/1057
((І.Райнін) Про відзначення 28.06.2017 21-ї річниці 
Конституції України

347
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05227/08-15 Лист22-02/716
(К.Кільова) Про роботу із зверненнями громадян у 
першому півріччі 2017 року

348
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05430/08-15 Лист04-01/2215
(В.Ковальчук) Про навчально-тренувальні збори 
загального складу Національної збірної, яка 
представлятиме Україну на міжнародних змаганнях 
Ігор Нескорених 03-16.07.2017 та 06-20.09.2017

349
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Президент України

05489/08-02 Указ162/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня медичного працівника

350
15.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05315/08-24 Лист01-21-609
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації

351
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

05240/08-37 Лист01-16/0609
Про нагородження Бутенка В.Ф.

352
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05242/08-36 Лист01-16/0600
Про встановлення надбавки Попову А.В.

353
16.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05321/08-32 Лист01-35/738
Про виділення земельних ділянок мешканцям 
району

354
15.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05380/08-37 Лист01-41/754
Про нагородження Пилипенко В.Д.

355
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05396/08-24 Лист01-27/748
Про надання роз'яснень

356
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05507/08-32 Лист01-39/775
Про розірвання договору водного об'єкта на 
території Широківської сільської ради

357
27.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

05457/08-32 Лист01.1-14/0595
Про отримання земельних ділянок учасниками 
АТО

358
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05038/08-36 Лист01-01-31/428
Про погодження встановлення надбавки Мігулі І.І.

359
14.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05075/08-20 Лист01-01-07/432
Про виділення коштів

360
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05482/08-20 Лист01-30/0757
Про сприяння у вирішенні питання фінансування 
об'єкта будівництва

361
26.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05057/08-41 Лист02-07/0660
Про надання дозволу

362
13.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05262/08-32 Лист01-07/0685
Про земельну ділянку відділу освіти 
райдержадміністрації

363
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05496/08-24 Лист01-14/0705
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

364
23.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05497/08-24 Лист01-14/0704
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

365
23.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05255/08-24 Лист01-01-29/0284
Про створення юридичної особи

366
07.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05318/08-36 Лист02-02/101-к
Про погодження призначення Берегович І.В.

367
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05508/08-37 Лист01-34/256
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"  Кулик Т.С.

368
19.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05509/08-37 Лист01-34/257
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Феоктистовій Л.А.

369
19.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05275/08-32 Лист03-34/0240
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 05.07.2011 № 11

370
08.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05477/08-20 Лист03-34/0336
Про виділення коштів

371
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05067/08-36 Лист01-01-16/0611
Про погодження призначення Сороки Ю.О.

372
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05277/08-45 Лист01-01-16/0633
Про погодження надання документів

373
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05464/08-37 Лист01-01-16/0654
Про нагородження Голуба С.М.

374
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

05216/08-37 Лист01-24/0416
Про нагородження Литвин Т.І.

375
14.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05312/08-20 Лист01-39/0557
Про виділення коштів

376
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05243/08-36 Лист01-06/345
Про встановлення надбавки Романенко Н.А.

377
16.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05071/08-36 Лист01-35/0702
Про погодження звільнення Бондаревського К.Г.

378
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05297/08-37 Лист01-35/0702
Про погодження звільнення Бондаревського К.Г.

379
19.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05306/08-26 Лист01-26/0633
Про придбання меблів для дошкільних навчальних 
закладів

380
01.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05384/08-36 Лист01-12-079
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

381
26.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05447/08-36 Лист01-12/079
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

382
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05448/08-20 Лист01-35/0269
Про неможливість фінансування заходу із 
обласного бюджету

383
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05449/08-20 Лист01-35/0266
Про виділення коштів для придбання автомобілю 
ШМД

384
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05450/08-20 Лист01-36/0277
Про виділення коштів на придбання апарату УЗД

385
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05254/08-22 Лист11-09/0412
Про недопущення зупинки роботи філії 
"Токмацький райавтодор"

386
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05305/08-37 Лист13-09/0425
Про нагородження Баздиря Г.В. (інші)

387
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05308/08-24 Лист11-09/0415
Про регіональну цільову програму "Питна вода 
Запорізької області" на 2012-2020 роки

388
20.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05317/08-19 Лист11-09/0423
Про інвестиційні проекти, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР

389
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05320/08-24 Лист11-09/0414
Про включення об'єкту до Переліку об'єктів

390
20.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05381/08-22 Лист11-09/0401
Про виділення коштів з державного бюджету для 
розрахунків з НАК "Нафтогаз України"

391
14.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05498/08-44 Лист1325/11-24
Про виявлення вибухонебезпечних предметів

392
20.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

05480/08-36 Лист01-11/0321
Про погодження призначення Попюка В.М.

393
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація
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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

05438/08-37 Лист0837/01-22/01
Про присвоєння почесного звання Фурдилі С.А.

394
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

05506/08-20 Лист01.1-16/227
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт покрівлі КЗ 
"Днвпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів "Талант"

395
29.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

05041/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙРАДИ 
ЩЕРБІНА О.К.
Про припинення протиправної діяльності голови 
Вознесенської сільради Мелітопольського р-ну 
Гарабаджиу О.Т.

396
19.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Михайлівська райрада

05393/08-20 Лист01-04/235
Про виділення коштів з обласного бюджету

397
16.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райрада

05303/08-22 Рішення (ПРОГРАМА)74
Про звернення депутатів Пологівської райради до 
Прем'єр-міністра України та голови Запорізької 
облдержадміністрації щодо додаткового 
фінансування робіт з реконструкції та капітального 
ремонту доріг загального користування 
Пологівського р-ну Запорізької обл.

398
16.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райрада

05311/08-24 Лист111/01-17
Про звернення депутатів райради від 25.05.2017

399
19.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів
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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

05058/08-24 Лист297/01-23
АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

400
14.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05072/08-20 Лист01-21/1222
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів

401
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05073/08-20 Лист01-21/1221
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів

402
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05133/08-38 Лист159
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при розробці 
містобудівної документації "Генеральний план 
смт.Тернувате"

403
08.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05237/08-38 Лист567
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку з питань об'єднання 
територіальних громад

404
19.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05246/08-38 Лист259
ЧКАЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВЕСЕЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання висновку з питань об'єднання 
територіальних громад

405
19.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

55



№
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

05258/08-38 Лист78
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку з питань об'єднання 
територіальних громад

406
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05263/08-24 Лист01-21/272
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про проведення реконструкції водогону

407
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05290/08-21 Лист01-21/268
КОМИШУВАСЬКАСЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у вирішенні питання придбання 
об`єкту

408
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05292/08-24 Лист01-12/287
ПРИШИБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання інформації щодо визначення 
державних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

409
16.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05296/08-20 Лист203
Про виділення коштів з обласного екологічного 
фонду

410
19.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05343/08-26 Лист02-01-29/339
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування придбання обладнання для 
комп'ютерного класу в Новоолександрівській ЗОШ 
І-ІІІ ступеня

411
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

05351/08-24 Лист02-01-29/270
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних інтересов

412
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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05375/08-22 Лист02-01-28/360
ВОДЯНСЬКА СІЛЬРАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про ямковий ремонт автодороги

413
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05379/08-22 Лист02-01-28/358
ВОДЯНСЬКА СІЛЬРАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 25.05.2017 № 244

414
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05400/08-20 Лист01-21/288
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування

415
23.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05479/08-24 Лист0815
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про тарифи на централізоване водопостачання, 
збір, вивіз та транспортування побутових відходів

416
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

05397/08-36 Лист01-01/1063
Про надання кандидатури до складу робочої групи

417
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05401/08-32 Доповідна запискаб/н
СПІЦИНА Л.В.
Про надання дозволу на розроблення землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  ТОВ СП 
"Нібулон"

418
21.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

05426/08-25 Доповідна запискаб/н
Про погодження на укладання прямого договору

419
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05123/08-22 Доповідна запискаб/н
Про оплату послуг з розробки проектної 
документації на поточний ремонт автомобільних 
доріг

420
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05124/08-36 Доповідна запискаб/н
Про звільнення Трегубова В.Ю.

421
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05418/08-22 Доповідна запискаб/н
Про перенесення моніторингу стану 
обслуговування приміських і міжміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутів 
загального користування в м.Вільнянськ

422
27.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05419/08-22 Доповідна запискаб/н
Про перенесення моніторингу стану 
обслуговування приміських і міжміських 
внутрішньообласних автобусних маршрутів 
загального користування в м.Бердянськ

423
27.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

05063/08-47 Лист03.2-40/206
Про надання доступу до автоматизованої системи

424
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

05232/08-25 Листб/н
Про дозвіл щодо використання системи державних 
закупівель ProZorro

425
21.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

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

05478/08-20 Лист298/05-03
Про внесення змін до кошторису

426
22.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області
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Джерело  інформації 
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05082/08-43 Ухвала22-ц/778/5/17
Про копію ухвали суду від 13 червня 2017 року по 
справі Ведмідь В.М.

427
15.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ паперовий паперова

05083/08-43 Лист22-ц/778/5/17
СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Про розгляд апеляційної скарги Ведмідь В.М.

428
15.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

05420/08-20 Лист01/4-04/3634
Про виділення коштів на ремонт пожежного депо

429
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05109/08-41 Лист7230/6-2017
Про надання інформації щодо проведення ДЕІ в 
Запорізькій області перевірок діяльності ПАТ 
"Запоріжсталь" та інших підприємств

430
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05127/08-41 Лист717/01/14-2017
Про виділення коштів з обласного бюджету

431
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05475/08-41 Лист767/05/14-2017
Про коронацію дерев

432
26.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

05256/08-45 Лист12.3.2-19/4784
Про проведення перевірок

433
20.06.2017від

№
від 21.06.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05005/08-43 Лист908/1947/16
Про надсилання касаційної скарги зі справою

434
27.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05293/08-43 Лист908/44/17
Про рішення суду щодо ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

435
12.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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05294/08-43 Ухвала908/1248/17
Про порушення провадження у справі ТОВ 
"Буд-Енерго-Стандарт"

436
16.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

05116/08-37 Лист243/9/08-01-21-0
Про нагородження Іващенка О.В.

437
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

05322/08-22 Лист8/775
Про ситуацію на підприємстві

438
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

05070/08-35 Лист33-ф
Про оновлений склад членів ОТСЕР та ЗОФР

439
12.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

05214/08-23 Лист01/1053
Про зрошення земель під посіви в ПАТ "Племзавод 
"Степной" в с. Заповітне

440
20.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05135/08-44 Лист1003
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку в Більмацькій РДА та Розівській РДА

441
15.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05415/08-44 Лист1059
Про погодження розташування позаміського 
пункту управління

442
26.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05481/08-44 Лист1075
Про виділення вантажних автомобілів

443
29.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

05413/08-36 Лист106-р
Про включення до Запорізької регіональної ради 
підприємців Головка О.С.

444
22.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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Запорізький окружний адміністративний суд

05079/08-43 Лист808/3726/16/372
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Запоріж-Лідер-ХХІ"

445
13.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05081/08-43 Ухвала808/750/17/1566
Про зупинення провадження в адміністративній 
справі №808/750/17

446
14.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05034/08-41 Лист19/108/1-9190
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІІНАЛВСТИЧНИЙ ЦЕНТР
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 20.06.2017
Про участь у заходах

447
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05206/08-37 Лист19/108/1-9211
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІІНАЛВСТИЧНИЙ ЦЕНТР
Про нагородження Москалькової І.В.

448
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05210/08-32 Лист888/43/27/8/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання дозволу на підготовку технічної 
документації із землеустрою

449
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05215/08-41 Лист31/8-2881
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про сприяння в організації роботи мобільного 
сервісного центру РСЦ МВС

450
15.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

05074/08-36 Лист259
Про відзначення учасників ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець"

451
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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05421/08-36 Лист249
Про скасування розпоряджень голови Приморської 
райдержадміністрації

452
14.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

05084/08-43 Лист52-188-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про позовну заяву щодо ТОВ 
"Буд-Енерго-Стандарт"

453
16.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05316/08-41 Лист4-0100/17-2
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо підготовки до 
курортного сезону "Курорт-2017"

454
19.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05325/08-41 Лист12014080210000
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо незаконної порубки 
дерев

455
19.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05324/08-41 Лист05/3-2727-16
Про виконання рішення господарського суду у 
Запорізької області від 24.01.2017 у справі № 
908/2975/16

456
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05279/08-22 Лист5/1042
Про збільшення фінансування

457
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05302/08-33 Наказ10/1041
Про План заходів з передачі автомобільних доріг

458
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

05111/08-41 Лист3792/39/107/03-2
Про створення робочої групи з метою проведення 
перевірки тимчасових пунктів базування 
маломірних суден

459
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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05205/08-41 Лист3798/39/107/03-2
Про надання інформації, що перебувають у 
відповідних розпорядників бюджетних коштів та 
закладів охорони здоров'я області

460
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05267/08-41 Лист3826/39/107/03-2
Про надання інформації щодо висновків 
службового розслідування відносно Єременко В.М.

461
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05033/08-41 Лист59/31/168
Про організацію заходів з підвищення 
антитерористичної та протидиверсійної 
захищеності об'єктів підвищеної небезпеки

462
06.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05042/08-41 Лист59/22/5847нт
Про розміщення соціальної реклами

463
09.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05309/08-41 Лист59/14/1948
Про продовження строку дії дозволів на спеціальне 
водокористування

464
22.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05366/08-41 Лист59/3/2-1181нт
Про надання інформації стосовно Морозової С.А.

465
20.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05367/08-41 Лист59/3/2-1216нт
Про надання інформації стосовно Соловйова Е.С.

466
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05368/08-41 Лист59/3/2-1219нт
Про надання інформації стосовно Голика В.С. 
(інші)

467
23.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

05492/08-41 Лист59/3/4-1228нт
Про надання інформації стосовно Кочергіна О.В.

468
26.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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05028/08-39 Лист127
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

469
15.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05370/08-39 Лист21-40-1114
Про надання переліку відповідних територіальних 
громад

470
22.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

05337/08-28 Лист143-26.13/01-66
Про дослідження діяльності суб'єктів 
господарювання на ринках інсулінів

471
19.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна міграційна служба України

05268/08-31 Лист8-3622/1-17
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 року

472
19.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

05425/08-22 Лист4586/0/20-17
ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНОЇ РАДИ 
06.07.2017
Про участь у засіданні ради

473
21.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

05372/08-47 Лист07/02/04-765
Про надання інформації до Реєстру ІТС

474
21.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05115/08-34 Лист16-8949/161
Про надання інформації щодо виконання плану 
основних заходів цивільного захисту на 2017 рік

475
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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05265/08-34 Лист02-9150/161
Про участь у засіданні комісії з питань ТЕБ та НС  
22.06.2017

476
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05428/08-34 Лист02-9370/162
Про вивчення стану організації технічної 
інвентаризації захисних споруд

477
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

05052/08-28 Лист602-111-17/6034
Про профілактику та недопущення гострих 
кишкових інфекційних захворювань та харчових 
отруєнь серед населення

478
19.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

05329/08-35 Лист2717/03/04.1-17
Про реалізацію у поточному році програми з 
психологічної реабілітації учасників АТО

479
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба фінансового моніторингу України

05281/08-47 Лист2218/0610-04
Про готовність отримання кореспонденції від 
ЦООВ через СЕВ ОВВ

480
20.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05451/08-22 Лист1465/3/5.4-9
НАРАДА 30.06.2017
Про участь у нараді

481
27.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05301/08-22 Лист194-01/11/5-17
Про оцінку потенціалу енергозбереження

482
21.06.2017від

№
від 22.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05328/08-22 Лист201-01/11/5-17
Про заповнення/оновлення інформації щодо 
впровадження систем енергоменеджменту в т.ч. 
енергомоніторингу в бюджетних установах

483
22.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Державне агентство резерву України

05347/08-44 Лист2378/0/4-17
Про перелік матеріальних цінностей медичного 
призначення

484
23.06.2017від

№
від 23.06.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

05044/08-23 Лист2-6-6/3208-17
Про проведення 22.06.2017 спільної наради

485
16.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05404/08-23 Лист2-6.2-6/3402-17
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 29.06.2017
Про участь у засіданні комісії

486
27.06.2017від

№
від 27.06.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державне космічне агентство України

05136/08-47 Лист3027/06-КІ.1/17
Про електронний документообіг

487
19.06.2017від

№
від 20.06.2017
№ паперовий паперова

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

05378/08-24 Декларація6416/21/7-17
Про направлення ліцензійних справ

488
14.06.2017від

№
від 26.06.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

05068/08-42 Лист30-20/18994/17
Про повернення на доопрацювання 
антикорупційної програми

489
13.06.2017від

№
від 19.06.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05427/08-36 Лист88/20/22-17
Про дисциплінарні провадження за ІІ квартал 2017 
року

490
20.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05490/08-36 Лист92//20/22-17
Про включення до складу колегії 
облдержадміністрації Бамбизової С.І.

491
23.06.2017від

№
від 30.06.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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05513/08-21 Лист10-16-12375
Про формування переліку потенційних об'єктів 
оренди

492
23.06.2017від

№
від 29.06.2017
№ 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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