
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.01.16 по 29.01.16

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
Перший заступник голови ОДА

00465/08-79 Протокол голови ОДА2
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.1  Гугнін Е.А. , Мещан І.В. (03.02.2016)
п.2  Гугнін Е.А., Клименко В.І. (04.02.2016)
п.3  Іщенко О.А., Шлея В.В. (узаг), Лепський О.М. 
(10.02.2016)
п.4  Іщенко О.А., Шлея В.В. (узаг), Василина С.О.  
(11.02.2016)

1
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00432/08-14 Депутатське звернення04-15/13-27
КОМІТЕТ  ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧАЕС
Про заборону створення та діяльності пересувних 
звіринців, пересувних зоопарків та пересувних 
виставок диких тварин,...

2
18.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00476/08-14 Лист04-23/17-147
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 29.01.2016
Про участь у нараді

3
26.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00539/08-14 Лист04-35/7-67
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ АТО 
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про забезпечення рівного доступу людей з 
інвалідністю до правосуддя

4
22.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України



№
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

00429/08-10 Депутатське звернення187/02-08-5608
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Михальчевської Л.С. щодо 
призначення їй субсидії

5
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00430/08-10 Депутатське звернення20/9-40
НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про надання переліку незавершених об`єктів 
будівництва в сфері охорони здоров`я

6
15.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00431/08-10 Депутатське звернення01-ТЕВ
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про розгляд звернення Куйбишевської 
райорганізації профспілки робітників освіти і науки 
України щодо індексації заробітної плати

7
12.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00472/08-10 Депутатське звернення26
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про надання інформації щодо кількості загиблих та 
зниклих безвісти учасників АТО та подій Революції 
Гідності та відомостей щодо їхніх сімей, що 
проживають на території області

8
07.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00473/08-10 Депутатське звернення27
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про надання інформації щодо загальної кількості 
та переліку навчальних закладів де навчалися 
загиблі учасники АТО

9
07.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

00515/08-22 Листб/н
ФОП ЯКОВЛЄВ О.М.
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

10
27.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00538/08-32 Листб/н
КАРТАМИШЕВ С.С.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

11
27.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

00485/08-44 Лист34/1
ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Про співробітництво

12
26.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00492/08-24 Лист60
ДНВП "КАРТОГРАФІЯ"
Про створення реєстрів вулиць та адрес

13
19.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00541/08-27 Листб/н
ДП РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР`ЄР"
Про передплату газети "Урядовий кур`єр"

14
26.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00436/08-24 Лист2016/01-401
ГО "LET'S DO IT UKRAINE"
Про проведення 23.04.2016 всеукраїнської 
екологічної акції "Зробимо Україну чистою разом!"

15
25.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00528/08-34 Лист01/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у Акціях з БДР

16
27.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Суди

00503/08-43 Лист808/7285/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.02.2016

17
21.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00504/08-43 Лист808/3402/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд апеляційної скарги 22.02.2016

18
23.09.2015від

№
від 26.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00506/08-18 Лист0057/1-16
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом 2015 року

19
19.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Кабінет Міністрів України

00439/08-03 Розпорядження18-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
КМУ від 16.05.2014 № 523

20
20.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00440/08-03 Постанова19
Деякі питання професійного навчання державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування

21
13.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00441/08-04 Протокол селекторної 
наради

2191/0/1-15
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради від 
15.01.2016

22
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00442/08-04 Протокол наради 
(засідання)

47030/3/1-15
(Г.Зубко) Протокол засідання Оргкомітету з 
підготовки та проведення заходів у 2016 році, 
пов`язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи

23
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00443/08-09 Доручення277/1/1-16
(А.Яценюк) Про особливості доступу до інформації 
у сферах постачання електроенергії, природного 
газу, теплопостачання, централізованого 
постачання гарячої води, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення

24
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00444/08-09 Доручення1560/1/1-16
(В.Кириленко) Про розрахунок медичної субвенції

25
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00445/08-09 Доручення1253/1/1-16
(А. Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 
УЧАСНИКІВ АТО ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про забезпечення людей з інвалідністю доступом 
до інформації

26
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4



№
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

00446/08-09 Доручення2016/0/1-16
(А.Яценюк) За результатами наради 
Прем`єр-міністра України, що відбулася 18.01.2016

27
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00447/08-09 Доручення2061/0/1-16
(Г.Зубко) Про проведення 29.01.2016 засідання 
Української частини Комісії зі співробітництва між 
Урядом України та Урядом КНР

28
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00448/08-09 Доручення1497/1/1-15
(О.Паракуда) Про надання фінансової допомоги на 
реконструкцію аеродромного комплексу 
Запорізького аеропорту

29
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00449/08-09 Доручення1679/1/1-16
(В.Федорчук) Про Прогноз НСПП щодо розвитку 
соціально-трудових відносин, виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) у 
першому півріччі 2016 року

30
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00450/08-09 Доручення1177/1/1-16
(В.Кириленко) Про проведення 
інформаційно-роз`яснювальної роботи

31
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00451/08-09 Доручення50511/1/1-15
(Г.Зубко) Про запровадження до підприємств 
комунальної теплоенергетики штрафних санкцій

32
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00468/08-04 Витяг з протоколуВП 2
(А.Яценюк) 4.1. Рішення з окремих питань щодо 
утворення робочої групи

33
18.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00518/08-09 Доручення1327/1/1-16
(В.Кириленко) Про заключні зауваження стосовно 
першої доповіді України Комітету ООН з прав 
людей з інвалідністю

34
22.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00519/08-09 Доручення38729/10/1-15
(В.Кириленко) Про вжиття дієвих заходів щодо 
погашення заборгованості із заробітної плати

35
22.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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00575/08-04 Витяг з протоколуВП 3
(А.Яценюк) 7.3. Рішення з окремих питань щодо 
надання інформації стосовно розміру заробітної 
плати керівників суб`єктів господарювання 
державного сектору економіки

36
20.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00576/08-03 Постанова29
Про кількість посад заступників голів місцевих 
державних адміністрацій

37
20.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00577/08-09 Доручення2266/1/1-16
(В.Кириленко) Про розгляд листа Веселівської 
райради щодо перерозподілу медичної субвенції

38
27.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00578/08-09 Доручення2176/1/1-16
(А.Яценюк) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В, 
ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про перерозподіл медичної субвенції

39
27.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00579/08-09 Доручення1561/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд листа Асоціації учбових 
закладів профтехосвіти Запорізької області 
"Профтехшкола Запоріжжя" щодо фінансування 
професійно-технічної освіти

40
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00580/08-09 Доручення2722/0/1-16
(Г.Онищенко) Про роботу із зверненнями 
громадян, що надійшли до КМУ у 2015 році

41
27.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

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

00588/08-22 Лист3-409/1.10-16
Про надання переліку споживачів природного газу

42
22.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00594/08-23 Протокольне доручення21-1-7/13
Про підсумки селекторної наради від 19.01.2016

43
27.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ 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

Міністерство екології та природних ресурсів

00435/08-32 Лист5/1-12-661-16
Про надання пріоритетних завдань у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

44
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00427/08-19 Лист51/14-200-230
Про підготовку Плану роботи з  виконання підп.12 
п.10 Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року

45
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство культури

00512/08-27 Лист15/10/63-16
Про надання переліку об`єктів культурної 
спадщини

46
13.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00597/08-27 Лист59/10/63-16
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 29.01.2016
Про участь у засіданні комісії

47
28.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00524/08-28 Лист05.02-13/1852
Про ускладнення епідемічної ситуації з грипу та 
ГРВІ

48
26.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00595/08-28 Лист05-01-16/1922
Про надання інформації щодо епідемічної ситуації 
з грипу і ГРВІ

49
28.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00433/08-24 Лист7/11-601
Про розгляд листа ГО "Запорізька справа"

50
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00438/08-24 Лист7/15-613
Про рекомендований рівень заробітної плати при 
визначенні вартості будівництва

51
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00464/08-20 Лист7/12-639
Про надання інформації та копій рішень щодо 
визначення розпорядників субвенції за місцевими 
бюджетами

52
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00481/08-24 Лист7/9-608
Про проведення інвентаризації гуртожитків

53
22.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00482/08-46 Лист7/9-569
Про заходи щодо ведення Єдиного державного 
реєстру громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов

54
21.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00483/08-19 Лист7/31-361
Про розміщення на онлайн-платформі Мінрегіону 
інформації

55
15.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00505/08-47 Лист7/20-375
Про відповідальну особу за проходженням оцінки 
електронної готовності

56
16.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

00522/08-24 Лист7/11-722
Про надання інформації щодо ліквідації наслідків 
негоди

57
26.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00533/08-20 Лист7/12-719
Про надання адреси та реквізитів підписантів та 
осіб, уповноважених  на підписання договорів за 
проектами, визначеними постановою КМУ від 
25.11.2015 № 1068

58
26.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00543/08-24 Лист7/12-782
Про надання зведеного переліку проектів

59
28.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00584/08-40 Лист7/13-806
Про проект Закону України "Про засади та порядок 
вирішення питань адміністративно-територіального 
устрою України"

60
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00593/08-35 Лист7/10-769
Про надання інформації щодо обсягів коштів 
житлових субсидій, накопичених на рахунках 
споживачів комунальних послуг

61
27.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00596/08-24 Лист7/10-555
Про надання інформації щодо здійснення 
теплопостачальними підприємствами області 
нарахувань плати за послуги з централізованого 
опалення населенню

62
21.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00470/08-29 Лист526/0/14-16/115
Про внесення змін до Критеріїв присвоєння 
дитячому закладу оздоровлення та відпочинку 
відповідної категорії

63
15.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00479/08-35 Лист823/0/14-16/10
Про Методичні рекомендації щодо виконання 
власних (самоврядних) повноважень об`єднаної 
територіальної громади у сфері соціального 
захисту населення

64
21.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00480/08-29 Лист792/0/14-16/115
Про підсумки проведення оздоровчої кампанії 2015  
року

65
20.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00592/08-35 Лист1092/0/14-16/59
ПІДСУМКОВА ЗУСТРІЧ 03-04.02.2016
Про участь у зустрічі

66
27.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

00463/08-20 Лист31-05110-14-21/
НАРАДА 28.01.2016
Про участь у нараді

67
22.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ 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

00583/08-20 Лист31-04120-15-9/2
Про надання інформації щодо досягнення 
запланованої мети, завдань та результативних 
показників головними розпорядниками бюджетних 
коштів

68
29.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00589/08-20 Лист31-09010-02-7/2
Про надання інформації щодо надання населенню 
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

69
28.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00453/08-22 Лист01-0288/40
Про електропостачання ВАТ "Бердянське 
підприємство теплових мереж"

70
16.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00457/08-21 Лист01-0381/48
Про надання роз`яснень щодо процедури передачі 
реєстраційних справ

71
21.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00490/08-20 Лист001-0313/38
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

72
16.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00491/08-20 Лист001-0314/38
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

73
16.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00513/08-20 Лист01-495/26
Про надання трансферу з обласного бюджету

74
26.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком
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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

00542/08-37 Лист01-01-51/0341
Про нагородження Заниборща П.В. (інші)

75
25.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

00474/08-10 Депутатське звернення011/01
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ ФУКС 
Г.Г.
Про надання інформації щодо відновлення 
фінансування та будівництва автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у 2016 році

76
20.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00523/08-10 Депутатське звернення2-02/01
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про ненадання повної інформації головою 
Володимирівської сільради Галастяном В.В.

77
25.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00591/08-10 Депутатське звернення2-4/27012016
ДОР КОВАЛЕВСЬКА Ю.С.
Про  створення гемодіалізного центру на базі КУ 
"Токмацька ЦРЛ"

78
27.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00598/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯД. ТА 
АДМІН.-ТЕРИТОР.УСТРОЮ
Про перегляд порядку проведення на конкурсних 
засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів

79
27.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00458/08-22 Лист51/1096
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ДП "ДП 
Агросервіс 2000"

80
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00459/08-22 Лист51/1097
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на січень 2016 р. ТзОВ 
"Запорізький сталеварний завод"

81
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00460/08-22 Лист53/1090
Про відсутність лімітів природного газу на першу 
декаду лютого 2016 р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

82
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00461/08-22 Лист53/1091
Про відсутність лімітів природного газу на першу 
декаду лютого 2016 р. ТОВ "Акімжилсервіс"

83
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00462/08-22 Лист53/1092
Про відсутність лімітів природного газу на першу 
декаду лютого 2016 р. ОСББ 
"Осипенківський-Запоріжжя"

84
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00529/08-32 Лист19/1166
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації з землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

85
27.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00555/08-22 Лист51/1232
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

86
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00556/08-22 Лист51/1231
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"

87
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00557/08-22 Лист51/1241
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ "Запоріжтрансформатор"

88
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00558/08-22 Лист51/1238
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ТОВ "Запорізький завод кольорових 
металів"

89
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00559/08-22 Лист51/1236
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ МК "Запоріжсталь"

90
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00560/08-22 Лист51/1233
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. Підприємство з 100% ІІ "Білла-Україна"

91
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00561/08-22 Лист51/1237
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ "Запорізький кабельний завод"

92
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00562/08-22 Лист51/1234
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ  "Відрадненське"

93
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00563/08-22 Лист51/1239
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ "Запорізький завод надпотужних 
трансформаторів"

94
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00564/08-22 Лист51/1235
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ "Запоріжвогнетрив"

95
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00565/08-22 Лист51/1240
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ТОВ "Запорізький завод кольорових 
сплавів"

96
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00566/08-22 Лист51/1243
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

97
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00567/08-22 Лист51/1242
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. ПАТ "Український графіт"

98
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00568/08-22 Лист51/1244
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2016 р. РВУ "Харківавтогаз"

99
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Бердянський прикордонний загін

00599/08-44 Лист22-396
Про проведення наради

100
19.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

00516/08-22 Лист29-31/2009
Про евакуацію та розміщення населення м. 
Енергодар та технічних спеціалістів ВП ЗАЕС у 
безпечних районах області

101
22.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00548/08-44 Лист74
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про бронювання військовозобов`язаних

102
26.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00549/08-32 Лист6
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про внесення змін до договору оренди землі

103
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00452/08-24 Лист38-П/15
ПРОФКОМ ДП "ДПІ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про відновлення роботи інституту

104
12.12.2015від

№
від 25.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00494/08-44 Лист99/М
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ 
МІСЬКВІЙСЬКОМАТ
Про надання роз`яснень

105
18.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00511/08-41 Лист694/46/01/06-201
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКЕ ВП ЛЕНІНСЬКОГО 
ВІДДІЛУ ГУНП В ЗАПОР.ОБЛ.
Про надання копій документів

106
25.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00547/08-22 Лист28
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про надання інформації щодо автобусних 
маршрутів

107
28.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00582/08-43 Лист39/9/1000
ДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МРУЮ
Про відкриття провадження виконавчих дій

108
26.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00590/08-36 Лист997
ВДВС ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про надання інформації щодо Тропак Л.В.

109
25.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00434/08-25 Лист01/06
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ" "ПОРАДА"
Про відновлення діяльності робочої групи з питань 
тендерних закупівель

110
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00454/08-27 Лист2501
ГО "ЦЕНТР МИСТЕЦТВ "АРТ-ПРОСТІР"
Про ситуацію в ПК ім.Кірова

111
25.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00455/08-22 Лист118
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про створення спільної робочої групи

112
25.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00456/08-45 Лист2/01/16
МАОМС "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ."
Про "Меморандум про співробітництво"

113
25.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00530/08-22 Лист04-16
ЗОГО "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" 
Про надання кандидатури до складу робочої групи

114
27.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00545/08-37 Лист10
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Медкова Ю.П. (інші)

115
19.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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00554/08-27 Лист2
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про відзначення 15.02.2016 Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав

116
29.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00569/08-22 Лист10
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ПРОФСПІЛОК В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ НФПУ
Про кандидатуру до складу робочої групи Сар'яна 
М.А.

117
29.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00570/08-22 Лист22
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ НА ТРАНСПОРТІ
Про включення до складу робочої групи Бенди 
О.В.

118
19.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

00502/08-43 Лист2/317/118/2016
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію уточненої позовної заяви

119
20.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00571/08-43 Ухвала318/3371/15-ц
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Про скасування розпорядження, визнання 
недійсним договору оренди земельних ділянок

120
25.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00572/08-43 Лист318/2374/15-ц
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД 
Про скасування розпорядження, визнання 
недійсним договору оренди, повернення земельної 
ділянки

121
25.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00573/08-43 Ухвала310/10022/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним договору оренді водного 
об`єкту

122
22.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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00574/08-43 Лист314/1335/15-ц
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 18.02.2016

123
26.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00520/08-15 Лист03-01/205
(В.Ковальчук) Про проведення третього туру 
додаткової вакцинації проти поліомієліту

124
26.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00521/08-15 Лист03-01/206
(В.Ковальчук) Про погодження відряджень до 
району проведення АТО

125
27.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Президент України

00469/08-02 Указ17/2016
Про заходи з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 років

126
22.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

00484/08-24 Лист01-30/109
Про проведення наради

127
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00501/08-36 Лист01-01-31/043
Про погодження призначення Савченко О.В.

128
21.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00546/08-36 Лист01-01-31/0049
Про погодження призначення Постнікової Н.О.

129
27.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00437/08-37 Лист01-15/0056
Про присвоєння почесного звання  України 
"Мати-героїня" Петрик Г.Й.

130
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00537/08-36 Лист01-20/0059
Про погодження призначення Коренєва В.Г.

131
25.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

Запорізька райдержадміністрація

00500/08-32 Лист0008/05-26
Про надання роз`яснень щодо передачі в оренду 
земельної ділянки

132
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

00514/08-36 Лист01-16/0075
Про перевірку декларацій щодо  майна, доходів, 
витрат і зобов`язань фінансового характеру за 2014 
рік

133
20.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00517/08-35 Лист01-16/0086
Про надання роз`яснень

134
22.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00532/08-37 Лист03-12/0021
Про присвоєння почесного звання  України 
"Мати-героїня" Івченко С.М.

135
19.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00540/08-36 Лист01-01-16/0046
Про збільшення граничної чисельності 
райдержадміністрації

136
21.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00525/08-45 Лист01-65/0085
Про участь у роботі постійно діючої комісії з 
питань розгляду звернень громадян

137
21.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00487/08-21 Лист01-13/0026
Про створення офісу за принципом "єдиного вікна"

138
21.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00600/08-22 Лист01-13/0035
Про погашення заборгованості ДП "Донецька 
залізниця"

139
29.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Василівська райрада

00535/08-27 Лист05
КОМІСІЯ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙРАДИ З ПИТАНЬ 
ЗАКОННОСТІ ТА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ
Про звернення депутата Василівської райради 
Мєшкова В.В.

140
25.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00585/08-10 Депутатське звернення03
КОМІСІЯ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙРАДИ З ПИТАНЬ 
ЗАКОННОСТІ ТА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ
Про дотримання законності правоохоронними 
органами Запорізької області

141
25.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00493/08-24 Лист32
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

142
22.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00509/08-24 Лист54
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про розміщення побутових відходів на території 
Кирилівської селищної ради

143
25.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

00544/08-20 Лист02.1-26/03.2/105
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

144
28.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

00510/08-36 Лист28/03-17
Про встановлення надбавки за високі досягнення у 
праці

145
25.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

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

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00467/08-41 Лист652/1/6-2016
Про надання копій документів 

146
20.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00531/08-43 Ухвала908/5758/14
Про визнання договору недійсним та зобов`язання 
вчинити дії

147
19.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

00508/08-21 Лист02/06
Про проект "Школа агротуризму для селян"

148
25.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

00551/08-32 Лист06/4-25
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі

149
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00526/08-22 Лист9/0/2-16
Про зловмисне пошкодження та порушення 
цілісності телекомунікаційної мережі товариства в 
м. Запоріжжя

150
22.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00428/08-46 Лист10/пр
Про надання службового житла Біді О.М.

151
22.01.2016від

№
від 25.01.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00507/08-22 Лист87
Про виділення автомобільного транспорту

152
26.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00550/08-44 Лист90
Про погодження графіка перевірки

153
26.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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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

00581/08-43 Лист808/3759/15
Про залишення позовної заяви без розгляду

154
26.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

00488/08-32 Лист01-08/70
Про збереження полезахисних лісових смуг в 
області

155
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00489/08-32 Лист01-08/67
Про фінансування лісогосподарських підприємств 
у 2016 році

156
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00536/08-41 Лист19-р
Про порушення вимог законодавства, що сталося 
внаслідок порушення меж охоронних зон 
магістральних газопроводів

157
22.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00587/08-41 Лист05/1-77вих16
Про проведення у грудні 2016 року управлінням 
капітального будівництва облдержадміністрації 
процедури відкритих торгів

158
25.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00496/08-32 Лист19/120
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельних ділянок 

159
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00497/08-32 Лист19/121
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельних ділянок 

160
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00498/08-32 Лист19/122
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельних ділянок 

161
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00499/08-32 Лист19/123
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельних ділянок 

162
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

00495/08-45 Лист2301/01-609
Про повноваження у сфері реєстрації місця 
проживання фізичної особи

163
20.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

00527/08-41 Лист1/13-319-Гл
Про надання будівлям  комунально-побутового 
призначення, що використовується установами 
виконання покарань та слідчими ізоляторами 
області статусу гуртожитків

164
26.01.2016від

№
від 27.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00477/08-49 Лист59/20-563дск
Про посилення антитерористичної захищеності 
об`єктів Запорізької області

165
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00478/08-49 Лист59/20-564дск
Про виділення коштів з фонду сприяння оборони 
Запорізької області

166
25.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

00486/08-49 Лист59/6/3-75дск
Про протидію розкраданню вантажів на 
залізничному транспорті

167
26.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00534/08-39 Постанова5
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів районних у м. Києві рад, сільських, 
селищних, міських рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 27.03.2016

168
26.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

00552/08-36 Лист4-09/29-1237
Про погодження звільнення Бурдика П.С.

169
22.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

00466/08-21 Листб/н
Про надання інформації щодо видачі документів 
дозвільного характеру

170
16.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00471/08-34 Лист02-831/92
Про підготовку проекту розпорядження КМУ щодо 
формування державного замовлення на навчання у 
сфері  цивільного захисту на період з 01.09.2016 по 
31.12.2017

171
21.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

00586/08-46 Лист271/01/09.1-16
Про надання звіту щодо придбання житла 
учасникам АТО

172
25.01.2016від

№
від 28.01.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00475/08-22 Лист3-01/17/5-16
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об`єктами відновлювальної енергетики та 
альтернативних видів палива у 2015 році

173
13.01.2016від

№
від 26.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне космічне агентство України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00553/08-22 Лист396/09-МЗ.3/16
Про розробку Національного плану заходів з 
моніторингу території України за допомогою 
засобів ДЗЗ

174
28.01.2016від

№
від 29.01.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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