
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.01.16 по 22.01.16

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

00317/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про підсумки проведення обласного 
Новорічно-Різдвяного фестивалю

1
19.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00357/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Ткаченка О.С.

2
20.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00414/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження колективу "ТОВ "Офіс на 
Матросова"

3
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00261/08-01 Закон України902-VIII
Про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України 
щодо проекту модернізації Бортницької станції 
очистки стічних вод 

4
23.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00262/08-01 Закон України903-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо проекту модернізації Бортницької станції 
очистки стічних вод 

5
23.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00263/08-01 Закон України921-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення гарантій дотримання прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб

6
24.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00264/08-01 Закон України925-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об`єднання територіальних громад" 
щодо особливостей державної реєстрації органів 
місцевого самоврядування як юридичних осіб

7
25.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00265/08-01 Закон України927-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
розширення доступу сліпих, осіб з порушенням 
зору та осіб з дислексією до творів, виданих у 
спеціальному форматі

8
25.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00266/08-01 Закон України916-VIII
Про внесення зміни до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
кримінальних проваджень, які розслідуються 
слідчими органів прокуратури

9
24.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00267/08-01 Закон України924-VIII
Про внесення зміни до статті 39 Закону України 
"Про здійснення державних закупівель" щодо 
здійснення державних закупівель Національною 
поліцією України

10
25.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00268/08-01 Закон України794-VIII
Про Державне бюро розслідувань

11
12.11.2015від

№
від 18.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

00314/08-24 Листб/н
ПАВЛОВ А.Е.
Про погодження паспорта водного об`єкту

12
18.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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00286/08-22 Лист34-33
ПАТ "АВТОКрАЗ"
Про придбання автомобільної техніки марки 
"КрАЗ"

13
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00288/08-29 Лист133
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ 
БЮДЖЕТОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Про проведення 02-03.02.2016 тренінгу

14
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00295/08-32 Лист80-01/08.1
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

15
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00296/08-32 Лист81-01/08.1
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

16
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00313/08-44 Лист64
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "СХІД"
Про проведення перевірки органів, які 
забезпечують функціонування системи військового 
обліку громадян України на території області

17
15.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00315/08-32 Лист03
ПІДПРИЄМСТВО "РОБІТНИЧА СОЛІДАРНІСТЬ"
Про зміну орендатора земельної ділянки

18
15.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00349/08-22 Лист01
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЯКОСТІ
Про забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств і економіки регіону

19
12.12.2015від

№
від 20.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00350/08-36 Лист23-11/1
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про проведення навчання з підвищення 
кваліфікації

20
13.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00362/08-32 Лист16-05/22-НЗН
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Про отримання дозволу на викиди

21
13.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00426/08-23 Лист1
РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "САДІВНИЦТВО ТА 
ВИНОГРАДОРСТВО & НАПОЇ, ТЕХНОЛОГІЇ І 
ІННОВАЦІЇ"
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
12.02.2016
Про участь у конференції

22
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00347/08-27 Лист11
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про відзначення 15.02.2016 Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав

23
12.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Посольства

00355/08-33 Лист6139/14-200-97
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про проведення Словацько-Українського 
бізнес-форуму 26-28.04.2016

24
20.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

00356/08-43 Лист1967/0/19-16
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про повернення цивільної справи

25
15.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00424/08-43 Лист808/350/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Судова повістка про виклик до суду на 16.02.2016

26
19.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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00425/08-43 Лист808/1356/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Судова повістка про виклик до суду на 27.01.2016

27
14.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00393/08-18 Лист0015/1-6
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом грудня 2015 року

28
06.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00272/08-09 Дорученняб/н
(Г.ЗУБКО) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.01.2016
Про участь у селекторній нараді

29
16.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00331/08-04 Протокол наради 
(засідання)

801/2/1-16
(А.Яценюк) Протокол наради щодо стану 
використання кредитних коштів міжнародних 
фінансових організацій у рамках реалізації 
спільних інвестиційних проектів

30
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00332/08-09 Доручення262/1/1-16
(А.Яценюк) Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України

31
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00333/08-09 Доручення49618/3/1-15
В.Федорчук) Про сприяння в проведенні ХІV 
Всеукраїнського фестивалю "Червона рута-2015"

32
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00334/08-09 Доручення24352/159/1-13
(Г.Зубко) Про надання інформації  щодо 
розроблення та оновлення містобудівної 
документації 

33
16.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00335/08-09 Доручення1022/1/1-16
(В.Кириленко) Про неухильне дотримання 
законодавства у сфері зовнішніх зносин

34
16.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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00371/08-03 Постанова2
Про внесення змін до Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів

35
13.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00372/08-03 Постанова13
Про внесення змін до постанови КМУ від 
19.09.2007 № 1152

36
13.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00373/08-03 Постанова14
Про внесення змін у додаток 25 постанови КМУ від 
14.08.2013 № 703 та визнання таким, що втратило 
чинність, розпорядження КМУ від 21.03.2012 № 
143

37
13.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00374/08-03 Розпорядження3-р
Про затвердження плану заходів із відзначення у 
2016 році Дня Соборності України

38
13.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00375/08-03 Розпорядження5-р
Про утворення Оргкомітету та затвердження плану 
заходів з підготовки та відзначення 75-річчя від дня 
народження Івана Миколайчука

39
13.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00376/08-03 Розпорядження10-р
Про затвердження плану міжвідомчих заходів з 
адаптації до  мирного життя учасників АТО

40
13.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00377/08-09 Доручення49977/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців" та деяких інших 
законодавчих актів України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

41
19.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00395/08-04 Протокол наради 
(засідання)

2028/0/1-16
(В.Кириленко) Про фінансування 
професійно-технічної освіти у 2016 році

42
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Освіта і наука 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

00396/08-09 Доручення1355/2/1-16
(В.Кириленко) Про відзначення 22.01.2016 Дня 
Соборності України

43
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00397/08-09 Доручення1396/1/1-16
(В.Федорчук) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

44
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00398/08-09 Доручення1098/1/1-16
(Г.Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВН. 
БУДІВНИЦТВА, РЕГІОН.ПОЛІТИКИ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯД.
Про рекомендації слухань у Комітеті ВРУ щодо 
реалізації законодавства про адміністративні 
послуги

45
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

00343/08-23 Лист37-13-1-11/194
Про розширення посівних площ гречки та цукрових 
буряків у 2016 році

46
11.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство аграрної політики та продовольства

00364/08-23 Лист37-21-1-11/654
Про надання інформації щодо прогнозних 
розрахунків фінансово-економічних наслідків 
(втрат) для АПК в результаті реалізації податкових 
змін, запроваджених з 01.01.2016

47
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00378/08-23 Лист37-13-1-11/711
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 26.01.2016
Про участь у селекторній нараді

48
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

00338/08-32 Лист5/1-12/400-16
Про надання інформації щодо регіональних 
природоохоронних програм

49
14.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

7



№
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

00258/08-33 Лист3901-05/585-06
Про проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
скасування державної реєстрації іноземних 
інвестицій"

50
13.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00271/08-33 Лист4103-07/556-06
Про порядок видачі разових (індивідуальних) 
ліцензій

51
13.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00328/08-27 Лист5301-06/1109-09
МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА ВИСТАВКА 
30.03-01.04.2016
Про участь у виставці

52
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00337/08-33 Лист3902-08/771-08
Про надання інформації щодо реалізації 
інвестиційних проектів

53
14.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00259/08-22 Лист62/25/14-16
Про надання інформації щодо виконання 
Державної програми розвитку міського 
електротранспорту на 2007-2015 роки

54
12.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00301/08-37 Лист1/11-18847
Про нагородження Фролова С.А.

55
25.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00342/08-26 Лист1/9-29
Про надання інформації щодо потреби 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону у 
вчителях ромської мови

56
19.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00401/08-26 Лист1/12-302
Про функціонування  професійно-технічної освіти

57
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00402/08-26 Лист1/9-35
Про фінансування професійно-технічної освіти у 
2016 році

58
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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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

00403/08-26 Лист1/9-36
Про фінансування професійно-технічної освіти у 
2016 році

59
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00326/08-28 Лист11.03-03/452
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про розгляд звернення Дробота Л.С. щодо 
незадовільного медичного обслуговування в 
установах охорони здоров`я Запорізької області

60
30.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00341/08-28 Лист3.25-1147
Про надання інформації щодо забезпечення регіону 
донорською кров`ю

61
19.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00365/08-28 Лист05,02-13/1228
Про Рекомендації щодо проведення додаткової 
вакцинації проти поліомієліту

62
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00391/08-28 Лист05.02-13/1329
Про надання інформації щодо діючих регіональних 
програм з протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу

63
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00282/08-24 Лист8/11-10-16
Про надання інформації щодо ліквідації наслідків 
негоди

64
16.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00383/08-24 Лист7/9-548
Про надання інформації щодо впровадження 
інвестиційних проектів у сфері 
житлово-комунального господарства

65
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00387/08-24 Лист7/10-533
Про результати ревізії використання коштів 
субвенції для погашення заборгованості з різниці в 
тарифах

66
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00390/08-24 Лист7/1-555
Про надання інформації щодо здійснення 
теплопостачальними підприємствами області 
нарахувань плати за послуги з централізованого 
опалення населенню

67
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00254/08-35 Лист48/0/14-16/5
Про фінансове забезпечення пільгового проїзду 
окремих категорій громадян 

68
14.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00260/08-46 Лист23/0/14-16/172
Про надання інформації щодо кількості членів 
сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в АТО, а також інвалідів І-ІІ 
групи з числа військовослужбовців, які брали 
участь в зазначеній операції та перебувають на 
обліку як потребуючі поліпшення житлових умов

69
04.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00278/08-29 Лист19686/1/14-15/59
Про отримання посвідчень

70
25.12.2015від

№
від 18.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00283/08-29 Лист519/0/14-16/59
Про фінансово-економічне обгрунтування проекту 
Закону України "Про запобігання та протидію 
домашньому насильству"

71
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00284/08-34 Лист560/0/14-16/115
Про організацію оздоровлення постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

72
16.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00310/08-35 Лист625/0/14-16/014
Про надання інформації щодо стану розвитку 
волонтерської діяльності в регіоні

73
18.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00344/08-35 Лист374/0/14-16/021
Про підвищення якості і ефективності 
професійного навчання на виробництві

74
13.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00392/08-35 Лист723/0/14-1/18
Про погодження проекту Закону України "Про 
колективні договори та колективні угоди"

75
19.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

00388/08-20 Лист31-04130-17-9/1
Про складання розпису Державного бюджету 
України на 2016 рік

76
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00405/08-20 Лист31-05220-02-21/
Про надання інформації щодо розподілу субвенції 
на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій між  місцевими бюджетами 

77
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

00273/08-21 Лист38/8.4.1/14-16
Про процедуру проведення акредитації

78
05.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

00400/08-24 Лист00695/02-26/06
Про узгодження спільного протокольного рішення

79
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

00297/08-22 Лист01-288/40
Про відключення від електропостачання всіх 
об`єктів теплопостачання м. Бердянська

80
16.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Депутат міської ради

00269/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
КОНСТАНТИНОВА К.А.
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів облдержадміністрації

81
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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документа

00306/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ТРОШИНА О.Д.
Про ситуацію, яка склалася в Мелітопольській 
міській раді

82
16.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00307/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ДАНИЛЬЧЕНКО Г.В. (ІНШІ)
Про ситуацію, яка склалася в Мелітопольській 
міській раді

83
19.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00305/08-10 Депутатське звернення1
ДОР РЄПКІН О.О.; КОВАЛЕВСЬКА Ю.С.
Про розгляд звернення сільського голови с. 
Жовтневе Токмацького р-ну Антипенко Н.І.

84
29.12.2015від

№
від 19.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00359/08-10 Депутатське звернення1
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на завершення будівництва 
підводного газопроводу

85
20.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00274/08-17 Лист01-16/0081
Про зарахування до кадрового резерву

86
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00407/08-17 Лист01-26/0102
Про чергову сесію облради (25.02.2016)

87
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00366/08-22 Лист53/0647
Про відсутність лімітів природного газу на  третю 
декаду січня 2016 р. Концерну "Міські теплові 
мережі" 

88
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00416/08-22 Лист51/0721
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПАТ 
"Український графіт"

89
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00417/08-22 Лист51/0722
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький хлібокомбінат № 1"

90
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00418/08-22 Лист51/0723
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький хлібозавод № 3"

91
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00419/08-22 Лист51/0724
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький хлібозавод № 5"

92
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00420/08-22 Лист51/0725
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПрАТ 
"Запорізький електровозоремонтний завод"

93
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00421/08-22 Лист51/0726
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ПАТ 
"Запоріжтрансформатор"

94
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00422/08-22 Лист51/0727
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. КТ "Запорізький 
завод високовольтної апаратури - Вакатов і 
компанія"

95
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

00293/08-37 Лист09/24-85
Про нагородження Степаніщевої Д.В. (інші)

96
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Банки

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00409/08-20 Лист91-03/08-113/45
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання переліку пам`ятних дат історичних 
подій та ювілейних дат, святкування яких 
планується здійснити у 2017 році на державному 
рівні

97
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

00413/08-44 Лист274
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про оплату виконаних робіт

98
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

00358/08-21 Лист96
Про забезпечення приміщенням 22.01.2016

99
19.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00280/08-22 Лист97/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про порушення вимог законодавства, що сталося 
внаслідок порушення меж охоронних зон 
магістральних газопроводів

100
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00298/08-32 Лист18/01-2
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про продовження дії договорів оренди землі

101
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00299/08-32 Лист18/01-3
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про продовження дії договорів оренди землі

102
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00300/08-32 Лист18/01-1
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про продовження дії договорів оренди землі

103
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14



№
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

00312/08-27 Лист180116-01
ТОВ "ШОКОЛАД"
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами

104
18.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00346/08-24 Лист87
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про внесення змін до постанови КМУ від 
18.06.2014 № 217

105
14.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00381/08-28 Лист01/74
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про ситуацію в ПрАТ "Приазовкурорт"

106
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

00279/08-20 Лист30/11-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про фінансування природоохоронних заходів

107
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00285/08-22 Лист168
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про відновлення електропостачання військового 
містечка № 72 с. Юліївка Запорізького р-ну

108
16.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00294/08-24 Лист177/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання роз`яснень щодо не профінансованих 
у 2015 році договорів на проведення 
взаєморозрахунків з погашення заборгованості з 
різниці в тарифах

109
14.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00309/08-21 Лист02-09/06
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ВЛАСОВА С.А.
Про повернення захисних споруд

110
12.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

15



№
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

00322/08-24 Лист8
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про надання копій протоколів

111
13.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00345/08-23 Лист14
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про відновлення робото спроможності залізничних 
вагонів на станції Хортиця м. Запоріжжя

112
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00379/08-20 Лист43/13-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про виділення коштів

113
18.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00406/08-41 Лист537/45/04-2016
КОМУНАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ  
ЛЕНІНСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГУ НП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо реєстрації 
(ліквідації) Постійно діючого Третейського суду 
при Асоціації бірж м. Запоріжжя

114
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00321/08-22 Лист19/1
ПРОФСПІЛКА "АВТОТРАНСПОРТНИКІВ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про незадовільну роботу міського автобусного 
маршруту загального користування № 79

115
19.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00323/08-37 Лист18
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ТСО УКРАЇНИ
Про нагородження Павлея І.В.

116
15.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00354/08-37 Листб/н
ЗОО ВГОІ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про нагородження Голуба В.М.

117
20.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00361/08-22 Лист012-К
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛРАДА ТОВАРИСТВА 
ВИНАХІДНИКІВ І РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення обласного конкурсу на кращу 
пропозицію по енергозбереженню та ефективному 
використанню паливно-енергетичних ресурсів

118
19.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00368/08-35 Лист5/01
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
КРУГЛИЙ СТІЛ 27.01.2016
Про участь у круглому столі

119
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00394/08-22 Лист26/2016
ГО "АНТИМОНОПОЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ"
Про відключення від газопостачання будинків по 
вул. 40 років Радянської України

120
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00411/08-24 Лист1/2
ЗМГО "ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО"
Про пропозиції до Плану реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької області на 
період 2016-2018 роки

121
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00415/08-37 Лист01/22
БФ "ВЕТЕРАНИ ЧОРНОБИЛЮ"
Про нагородження Батасова Ю.Г.

122
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

00423/08-43 Лист310/3257/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
Судова повістка про виклик до суду на 16.02.2016

123
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

00290/08-26 Лист28
ДНЗ "БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про  фінансування закладу

124
16.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00292/08-26 Лист16
БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ 
КОЛЕДЖ
Про виділення коштів

125
16.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00367/08-26 Лист01/34
КЗ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ"
Про виділення коштів для завершення будівництва 
котельні

126
19.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00336/08-15 Лист47-01/101
(О.Данилюк) Про розгляд листа ТОВ "Газова 
станція"

127
19.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00399/08-15 Лист02-01/132
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю п.5 Доручення 
Президента України від 07.12.2012 № 1-1/3292

128
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

00304/08-22 Лист01-29/56
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

129
15.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00363/08-44 Лист05-24/0021
Про оплату праці будівельникам

130
15.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00386/08-36 Лист01-01-31/040
Про погодження звільнення Бабаніної І.В.

131
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00291/08-20 Лист014/01-31
Про виділення коштів

132
14.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00353/08-20 Лист02-24/1393
Про виділення коштів

133
19.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00380/08-37 Лист03-02/02-к
Про нагородження Безбородих Т.М.

134
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00408/08-22 Лист0121/01-13
Про відключення від електроенергії Розівського  
ЕЦВ КП "Облводоканал" 

135
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

00308/08-10 Рішення15
Про звернення депутатів Василівської райради до 
Запорізької облради, Запорізької 
облдержадміністрації, прокуратури Запорізької 
області та ГУ Держгеокадастру в Запорізькій 
області

136
12.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька райрада

00281/08-22 Лист02-01-29/19
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін в перелік об`єктів

137
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райрада

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00302/08-20 Лист01-04/10
Про виділення коштів для райвійськкомату

138
14.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00303/08-20 Лист01-04/9
Про виділення коштів

139
14.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00348/08-32 Лист35
СТЕПНОГІРСЬКА СІЛЬРАДА ВАСИЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про сплату податку на землю ТОВ "ЗМ ВКП 
"Унікон"

140
13.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00385/08-24 Лист120
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про включення до переліку об`єктів реконструкцію 
водоводу смт Степногірськ

141
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів

00287/08-37 Листб/н
Про нагородження Гавяз Л.М.

142
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

00318/08-37 Лист01-27-02/47
Про нагородження Деркача В.О. (інші)

143
19.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00319/08-37 Лист01-27-02/48
Про нагородження Герасименко С.А. (інші)

144
19.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління держпраці у Запорізькій області

20



№
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

00412/08-35 Лист0703/19-284
СЕМІНАР-НАРАДА 27.01.2016
Про участь у семінар нараді

145
22.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

00316/08-28 Лист02.2-03/154
Про ситуацію з грипу на ГРВІ в області

146
16.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління держтехногенбезпеки в Запорізькій області

00325/08-34 Лист01/2-2/318
Про затвердження переліку місць масового 
відпочинку населення на водних об`єктах області

147
19.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00340/08-41 Лист6/619/6-201
Про надання інформації щодо ТОВ 
"Автотранспасажир-Плюс"

148
19.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00369/08-41 Вимога473/02/6-2016
Про надання копій документів

149
18.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління статистики

00289/08-36 Лист14-14/15
Про надання статистичної звітності з праці

150
18.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00320/08-43 Ухвала908/108/16
Про порушення провадження у справі

151
13.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

00276/08-23 Лист5/01-15
Про декларування наявних обсягів цукру станом на 
01.01.2016

152
12.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

00277/08-23 Лист6/01-15/
Про декларування наявних обсягів зерна станом на 
01.01.2016

153
13.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

00275/08-20 Лист08-21-15-15/274
Про результати державного фінансового аудиту 
діяльності ЗДП "Кремнійполімер"

154
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00324/08-37 Лист08-09-15-15/300
Про нагородження Литвинової О.О. (інші)

155
16.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00351/08-44 Лист04/ПР
Про  прийом на військову службу за контрактом

156
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00352/08-44 Лист46
Про підготовку до проведення заходів часткової 
мобілізації на території області у 2016 році

157
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00410/08-44 Лист7/пр
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"призовна дільниця"

158
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00255/08-41 Лист05/1-1852-15
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про екологічну ситуацію в м. Запоріжжя та 
Запорізькій області та з інших питань

159
15.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00256/08-41 Лист05/1-38вих16
Про надання інформації щодо розгляду заяви 
Зубченка О.С.

160
14.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00270/08-41 Лист05/1-545-15
НДУ СОБОЛЄВ Є.В.
Про розгляд звернення Дробота Л.С.

161
14.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00370/08-41 Лист05/1-63вих16
Про надання копій документів

162
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00329/08-22 Лист11/94
Про погодження пропозицій до плану робіт з 
будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автодоріг 
загального користування на 2016 рік

163
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00384/08-22 Лист10/109
Про виділення дизельного пального

164
21.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00360/08-41 Лист59/4-153нт
Про внесення змін до Програми

165
19.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

00330/08-21 Лист6-242/1-16
Про забезпечення виконання Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг"

166
15.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

00257/08-21 Лист80/0/20-16
Про надання ліцензійних звітів

167
08.01.2016від

№
від 18.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00311/08-22 Лист6-01/16/5-16
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та 
альтернативних видів палива  на 2010-2015 роки

168
18.01.2016від

№
від 19.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00327/08-22 Лист5-01/18/5-16
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 18.02.2016
Про участь у семінарі-тренінгу

169
18.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00382/08-22 Лист8-01/16/5-16
Про надання інформації щодо стану реалізації 
регіональної програми підвищення 
енергоефективності

170
20.01.2016від

№
від 21.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

00339/08-23 Лист1-6-6/146-16
Про надання інформації щодо водних об`єктів, на 
яких здійснюється риболовство,...

171
15.01.2016від

№
від 20.01.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00404/08-36 Лист4/94/22-16
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 18-19.02.2016
Про участь у конференції

172
20.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

00389/08-41 Лист041-111/1566
Про надання відомостей та копій документів

173
21.01.2016від

№
від 22.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

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