
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.02.16 по 05.02.16

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00709/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Артюх Н.І.

1
04.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00608/08-10 Депутатське звернення04-19/12-78
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про розгляд звернення Смирної В.О. щодо 
впорядкування надання і оплати комунальних 
послуг

2
25.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Народні депутати України

00609/08-10 Депутатське звернення01/16-07
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернень Степногірського селищного 
голови та директора КЗ "Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Талант"

3
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00610/08-10 Депутатське звернення20 77833
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про розгляд звернення Воловик С.О. щодо надання 
допомоги в лікуванні доньки

4
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00611/08-10 Депутатське звернення20 77828
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про розгляд звернення Роїк О.І. щодо надання 
допомоги в терміновому лікуванні сина

5
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00612/08-10 Депутатське звернення261620/01-18
НДУ ЧОРНОВОЛ Т.М.
Про розгляд звернення ГО 
"Інформаційно-аналітичний центр "Логос" щодо 
дотримання Методики формування спроможних 
територіальних громад

6
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00613/08-10 Депутатське звернення083/3-1247
НДУ ЛЕЩЕНКО С.А.
Про розгляд звернення ГО 
"Інформаційно-аналітичний центр "Логос" щодо 
дотримання Методики формування спроможних 
територіальних громад

7
26.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00648/08-10 Депутатське звернення01/16-631/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернення мешканців 
Великобілозерського р-ну щодо отримання 
земельних ділянок

8
27.01.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00649/08-10 Депутатське звернення01/16-626/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернення мешканців с. Кам'янське 
Василівського р-ну щодо відведення земельних 
ділянок

9
27.01.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00726/08-24 Лист8.3/7-Д237895.1
Про надання інформації щодо забезпечення 
централізованого водопостачання по вул.Малика м. 
Запоріжжя

10
01.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

00638/08-32 Листб/н
ІШАНКУЛОВА Т.П.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі

11
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2
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00647/08-27 Листб/н
ФОП КВАЩУК В.С.
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами

12
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00692/08-32 Листб/н
КУШНІР С.В.
Про поновлення договору оренди земельних 
ділянок

13
27.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00703/08-27 Листб/н
БЛАЖІВСЬКА Л.М.
Про продовження дії дозволу на розміщення 
спеціальних конструкцій і зовнішньої реклами 
вздовж автомобільних доріг у межах населених 
пунктів

14
01.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00603/08-34 Лист293/94
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про готовність до проведення йодної профілактики

15
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00620/08-22 Лист01-22-170
ДП МА "БОРИСПІЛЬ"
Про початок функціонування автостанції

16
19.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00624/08-24 Лист7
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про встановлення економічно обгрунтованих 
тарифів на житлово-комунальні послуги

17
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00626/08-23 Лист2101/16
АСОЦІАЦІЯ СІЛЬГОСПОРГАНІЗАЦІЙ 
"НАРОДНА"
Про співробітництво

18
21.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

3



№
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00627/08-35 Лист56
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЮНІСЕФ В УКРАЇНІ
Про реалізацію Проекту "Посилення соціальної 
згуртованості та інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб у Східній України"

19
29.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00645/08-35 Лист2016/02-01
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН
СЕМІНАР 11-12.02.2016
Про участь у семінарі

20
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00711/08-22 Листб/н
ОРГКОМІТЕТ IV МІЖНАРОДНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ "СИСТЕМИ ТЕПЛО-, 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ. ЕНЕРГОСЕРВІС"
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 23-25.03.2016
Про учать у конференції

21
02.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00713/08-36 Лист12/17
ПРОЕКТ ПРОМІС
ТРЕТЯ НАВЧАЛЬНА СЕСІЯ 23-25.02.2016
Про участь у навчальній сесії

22
03.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00654/08-34 Лист02/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про створення умов для безпеки дітей

23
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00686/08-30 Лист209
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
СЕМІНАР 07-10.02.2016
Про участь у семінарі

24
03.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Суди

00631/08-43 Лист808/889/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 03.03.2016

25
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
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00715/08-43 Лист808/1356/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження

26
27.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00614/08-03 Постанова1094
Про затвердження Комплексної державної 
програми щодо підтримки, соціальної адаптації та 
реінтеграції громадян України, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України та районів 
проведення АТО в інші регіони України, на період 
до 2017 року

27
16.12.2015від

№
від 01.02.2016
№ паперовий паперова

00615/08-09 Доручення2303/1/1-16
(В.Кириленко) Про відзначення 29.01.2016 Дня 
пам`яті Героїв Крут
( разом із № 00233/08-15 (2016)

28
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00616/08-09 Доручення262/27/1-16
(В.Кириленко) Про внесення змін до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2016 
рік"

29
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00665/08-03 Постанова34
Про збільшення норм грошових витрат на 
харчування та медикаменти в закладах охорони 
здоров'я для ветеранів війни

30
27.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00666/08-03 Постанова36
Про внесення змін до Порядку надання пільг 
окремим категоріям громадян з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу сім'ї

31
27.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00667/08-03 Постанова40
Про внесення змін Державної цільової соціальної 
програми підтримки сім`ї до 2016 року

32
27.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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00668/08-03 Розпорядження55-р
Про передачу нежитлових приміщень до сфери 
управління облдержадміністрацій та МВС

33
27.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00669/08-09 Доручення2419/1/1-16
(А.Яценюк) НДУ ЛЕЩЕНКО С.А.
Про розгляд звернення ГО 
"Інформаційно-аналітичний центр "Логос" щодо 
дотримання Методики формування спроможних 
територіальних громад

34
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00670/08-09 Доручення2860/1/1-16
(Г.Зубко) Про надання пропозицій з переліком і 
описом інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку

35
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00671/08-09 Доручення1505/1/1-16
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з інформаційного супроводження реалізації 
Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" в 
Україні у 2015 році

36
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00672/08-09 Доручення47030/4/1-15
Про план заходів пов'язаних з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи

37
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00673/08-09 Доручення14/321/1-15
(В.Кириленко) Про передачу з державної у 
комунальну власність установ, закладів та 
організацій МОЗ

38
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00674/08-09 Доручення1595/0/2-16
(В.Гламаздін) Про розгляд листа ГО "Запорізька 
справа"

39
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00675/08-09 Доручення8587/27/1-15
(В.Кириленко) Про стан виконання розпорядження 
КМУ від 31.03.2015 № 359-р

40
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

6
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00676/08-09 Доручення1634/0/2-16
(Г.Онищенко) Про повернення документів щодо 
погодження призначення Бєлогурова Г.В.

41
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00695/08-09 Доручення749/1/1-16
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про добровільне об`єднання територіальних 
громад" щодо особливостей державної реєстрації 
органів місцевого самоврядування як юридичних 
осіб

42
02.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00696/08-09 Доручення2671/1/1-16
(В.Кириленко) Про вжиття заходів щодо 
проведення додаткової вакцинації дитячого 
населення проти поліомієліту

43
02.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00697/08-09 Доручення2802/1/1-16
(Р.Греба) Про ситуацію, яка склалася в 
Бердянському аеропорту

44
03.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00730/08-04 Протокол наради 
(засідання)

2008/0/1-16
(Г.Зубко) Про стан впровадження 
енергоефективних заходів у 
житлово-комунальному господарстві, житловому 
фонді та бюджетній сфері і першочергових заходів 
з підвищення рівня енергоефективності та 
енергозбереження

45
01.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00731/08-09 Доручення3383/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернення депутатів 
Запорізької облради сьомого скликання  щодо 
вирішення питань, пов`язаних з фінансуванням 
коледжів і технікумів

46
03.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

00732/08-09 Доручення2836/1/1-16
(А.Яценюк) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про перерозподіл медичної субвенції

47
03.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00733/08-09 Доручення2496/1/1-16
(А.Яценюк) Про заходи з відзначення 100-річчя 
подій Української революції 1917-1921 років

48
03.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

00734/08-09 Доручення3374/1/1-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернення Первинної 
організації профспілки працівників охорони 
здоров`я Токмацької ЦРЛ стосовно невиплати 
індексації заробітної платі працівникам лікарні

49
03.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00735/08-09 Доручення747/1/1-16
(А.Яценюк) Про внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення гарантій дотримання прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб

50
02.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00634/08-32 Лист5/1-5/904-16
Про проведення в Україні щорічної всесвітньої 
кампанії Година Землі 2016

51
27.01.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00725/08-32 Лист8-03-43-16
Про порядок призначення лісогосподарських 
заходів, пов`язаних із заготівлею деревини

52
29.01.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00625/08-18 Лист2013-11/1990-03
Про розгляд звернення Скрипченко Л.З.

53
26.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00632/08-33 Лист4001-07/2542-06
Про проведення 12.02.2016 щорічної зустрічі з 
представниками Шведського агентства з питань 
міжнародної співпраці та розвитку

54
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00714/08-33 Лист4314-05/2043-03
Про українсько-єгипетське співробітництво

55
27.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00738/08-33 Телеграма3901-05/2931-06
Про надання інформації щодо залучення 
інвестицій, здійснення заходів з поліпшення 
інвестиційного клімату,...

56
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00739/08-21 Лист2101-23/2552-06
Про надання інформації щодо надання 
адміністративних послуг ТОВ "ВАЙН-ХОЛЛ"

57
01.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00702/08-30 Лист71/ВЗПД/14-546
Про самостійне повернення на Україну 
неповнолітнього Зайнера Влада Деніела

58
04.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00745/08-33 Лист414/17-124/1-14
Про інспекцію за Віденськими документами на 
території України 09-20.02.2016

59
05.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00635/08-22 Лист675/25/10-16
Про розміщення інформації щодо проведення 
Всеукраїнського екологічного освітнього проекту 
"Майстерня Екологічного Громадського Активіста"

60
26.01.2016від

№
від 02.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00741/08-29 Лист833/4.3
Про надання інформації щодо поліпшення 
житлово-побутових умов спортсменам - 
кандидатам на участь у ХХХІ літніх Олімпійських 
іграх

61
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00605/08-24 Лист7/15-15193
Про рівень заробітної плати на 2016 рік при 
визначені вартості будівництва

62
28.12.2015від

№
від 01.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00606/08-24 Лист7/11-520
Про внесення змін до Положення про конкурс 
"Населений пункт найкращого благоустрою і 
підтримки громадського порядку"

63
20.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

9



№
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

00633/08-24 Лист7/10-921
Про надання інформації щодо обсягів 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги водопостачання та 
водовідведення

64
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00677/08-24 Лист7/9-1020
Про виконання організаційно-технічних заходів, 
спрямованих на зниження рівня небезпеки та 
травмування людей

65
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00685/08-24 Лист7/10-1070
Про надання роз'яснень щодо  запровадження 
перерахунку вартості послуг з централізованого 
опалення залежно від температури зовнішнього 
повітря

66
03.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00710/08-24 Лист8/10-143-16
Про зняття з контролю листа Мінрегіону від 
28.10.2014 № 7/10-12831

67
29.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00720/08-19 Лист12/20-19-268
Про розміщення актуалізованої інформації щодо 
всіх інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку

68
03.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00721/08-33 Лист7/12-1108
Про надання інформації щодо проведених або 
запланованих до проведення презентацій 
економічного чи інвестиційного потенціалу 
регіонів України у 2016 році (інвестиційних 
форумів)

69
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00722/08-33 Лист7/12-1109
Про відзначення Дня Європи в Україні у 2016 році

70
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00748/08-24 Лист8/9-314-16
Про надання інформації щодо стану ліфтового 
господарства житлового фонду України

71
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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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

00607/08-35 Лист908/0/14-16/081
Про надання інформації щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян 
України, які переселилися з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення АТО в 
інші регіони України

72
22.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00651/08-29 Лист1248/0/14-16/115
Про нагородження переможців огляду-конкурсу 
17.02.2016

73
29.01.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00701/08-30 Лист1473/0/14-16/57
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної 
програми "Національний план дій  щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини" на період до 
2016 року

74
03.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00743/08-35 Лист1065/0/14-16/172
Про розгляд звернення Мелітопольської організації 
ветеранів України щодо надання фінансової 
підтримки ветеранських організацій

75
27.01.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

00678/08-20 Лист31-20040-07-9/3
Про оприлюднення інформації щодо використання 
публічних коштів

76
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00746/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо стану затвердження 
видатків на підготовку робітничих кадрів на 2016 
рік

77
28.01.2016від

№
від 05.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00684/08-37 Лист01-0574/23
Про нагородження Гавриленка Е.О.

78
29.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11



№
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

Мелітопольський міськвиконком

00683/08-20 Лист02-24/68-3
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

79
03.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00664/08-10 Депутатське звернення19
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про постачання КП "Водоканал" питної води 
жителям Запорізького р-ну

80
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

00737/08-17 Лист0525/01-27
Про внесення змін до рішення облради від 
25.12.2015 № 28

81
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00750/08-22 Лист51/1466
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на лютий 2016 р. АТ "Мотор-Січ"

82
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00751/08-22 Лист51/1463
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на лютий 2016 р. ПАТ "ЕМЗ 
"Дніпроспецсталь"

83
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00752/08-22 Лист51/1464
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на лютий 2016 р. ТзОВ НВФ 
"МІДА лтд"

84
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00753/08-22 Лист51/1465
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на лютий 2016 р. ПАТ 
"Запорізький оліяжиркомбінат"

85
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"
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

00659/08-32 Лист11/2006657
Про надання згоди на укладання додаткової угоди 
щодо внесення змін до договору оренди землі

86
29.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00660/08-32 Лист11/2006666
Про надання згоди на укладання додаткової угоди 
щодо внесення змін до договору оренди землі

87
29.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Мотор Січ"

00623/08-32 Лист557-ПТНП
Про врегулювання використання полезахисних 
смуг

88
01.02.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Український графіт"

00637/08-32 Лист16/328
Про погодження поділу орендованої земельної 
ділянки

89
28.01.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

00679/08-44 Лист445
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про сприяння процесу зворотної передачі 
автомобільної техніки

90
03.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00601/08-22 ЛистДНМІ-02-52/49
Про ситуацію з використанням вагонів на під`їзній 
колії ПАТ "Запоріжсталь"

91
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00621/08-22 Лист24
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про призначення Стержантової О.С.

92
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00641/08-32 Лист7/2-16
ТОВ "ІММІДЖ-ТОМАЛЕКС"
Про проведення інвентаризації земельної ділянки

93
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00646/08-22 Лист2/01-АК
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про внесення змін до паспортів автобусних 
маршрутів

94
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00655/08-22 Лист06/37
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

95
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00661/08-32 Лист25
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання згоди на укладання додаткової угоди 
щодо внесення змін до договору оренди землі

96
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00662/08-32 Лист26
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання згоди на укладання додаткової угоди 
щодо внесення змін до договору оренди землі

97
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00688/08-34 Листб/н
ТОВ "МІТК"
Про підтримку програмно-апаратного комплексу 
для масового оповіщення та екстреної допомоги 
населенню при надзвичайних ситуаціях та 
військовому вторгненні

98
04.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00705/08-22 Листб/н
ТОВ "ІЦ ПРОМЕНЕРГОСОЮЗ" (інші)
Про взаємодію з ПАТ "Запоріжгаз"

99
18.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00706/08-22 Листб/н
ТОВ "ІЦ ПРОМЕНЕРГОСОЮЗ" (інші)
Про співробітництво з ПАТ "Запоріжгаз"

100
18.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00716/08-43 Лист07-2016
ТОВ "АГРОС-М"
Про визнання недійсним договору оренди землі 
(08.10.2015 № 04)

101
29.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00717/08-43 Лист11-2016
ТОВ "АГРОС-М"
Про визнання недійсним договору оренди землі 
(08.10.2015 № 05)

102
01.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00718/08-43 Лист09-2016
ТОВ "АГРОС-М"
Про визнання недійсним договору оренди землі 
(08.10.2015 № 03)

103
01.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00749/08-36 Лист01.02.16/01
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
Про погодження контракту Караулановій І.В.

104
01.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00754/08-37 Лист9/0-90
ПАТ "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ"
Про нагородження Линник С.О.

105
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00622/08-22 Лист35
ДП "ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ"
Про фінансування пільг та субсидій

106
26.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00642/08-20 Лист48
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ"
Про виділення коштів із обласного бюджету на 
2016 рік

107
02.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00694/08-45 Лист1-0302
НВП "ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ"
Про підтримку нових об`єднаних територіальних 
громад

108
03.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00723/08-29 Лист26
СДЮШОР "МОТОР-СІЧ"
Про закриття на реконструкцію басейну "Славутич"

109
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00736/08-43 Адвокатський запит1/3-16
АДВОКАТ МАЛАХОВ В.В.
Про надання копій документів

110
01.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00740/08-41 Лист5/530
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ 
УПРАВЛЯННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про виділення спеціаліста УКБ 
облдержадміністрації та тепловізора

111
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00643/08-38 Лист34/2016
ГО "АНТИМОНОПОЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ"
Про проведення перевірки ПАТ "Запоріжгаз"

112
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00650/08-28 Листб/н
ГО "МО "ТРІУМВІРАТ"
Про виділення коштів для створення 
гемодіалізного центру на базі КУ "Токмацька ЦРЛ"

113
02.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00680/08-22 Лист119
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про нелегальне перевезення пасажирів

114
03.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00681/08-22 Лист21/1
ПРОФСПІЛКА "АВТОТРАНСПОРТНИКІВ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

115
03.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00687/08-19 Лист5/02
ГО "ЗПЛ "УНІВЕРСАЛ"
КРУГЛИЙ СТІЛ 05.02.2016
Про участь у роботі круглого столу

116
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00689/08-44 Лист03/02-01
НАРОДНА САМООБОРОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання благодійної допомоги

117
03.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00690/08-44 Листб/н
НАРОДНА САМООБОРОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про місце розташування 37 батальйону

118
04.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00691/08-44 Листб/н
НАРОДНА САМООБОРОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про залучення військовослужбовців до роботи в 
створеній нами охоронній структурі

119
04.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Учбові заклади

00639/08-26 Лист68
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Про виділення коштів з Державного бюджету

120
29.01.2016від

№
від 02.02.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00653/08-24 Лист01-21/115
Про розрахунки населення за житлово-комунальні 
послуги

121
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00719/08-33 Лист01-21/123
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету

122
02.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00636/08-22 Лист01-30/137
Про проведення наради щодо погашення 
заборгованості за спожиту електроенергію

123
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00727/08-32 Лист01-41/132
Про алгоритм виділення земельних ділянок 
учасникам АТО

124
29.01.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

17



№
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00652/08-36 Лист01-01-31/052
Про погодження стажування Галас Т.І.

125
29.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00744/08-36 Лист01-01-31/0049
Про погодження призначення Постнікової Н.О.

126
28.01.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00656/08-44 Лист01-26/0088
Про надання роз'яснень щодо функціонування 
блок-посту "Петромихайлівський"

127
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00729/08-32 Лист01-31/027
Про несанкціоновану вирубку лісосмуг

128
02.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00619/08-37 Лист03-12/0041
Про нагородження Музі М.Т.

129
29.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00704/08-32 Лист01-48/0111
Про роботу районної робочої групи з моніторингу 
використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення

130
29.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00693/08-35 Лист01-19/0048
Про сприяння в погашенні заборгованості з 
виплати заробітної плати в Розівському 
експлуатаційному цеху з водопостачання КП 
"Облводоканал"

131
03.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00663/08-24 Лист61-35/0096
Про передачу кладовищ на утримання церков

132
02.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00682/08-22 Лист61-35/0087
Про завершення будівництва міжселищного 
газопроводу

133
01.02.2016від

№
від 03.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00755/08-36 Лист01-07/26/0094
Про погодження призначення Горбаня В.О.

134
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

00602/08-32 Лист01.1-09/35
Про фінансування лісогосподарської галузі в 
Україні

135
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00604/08-22 Лист29
ТРУДОВА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про проведення підвідного газопроводу

136
29.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00628/08-24 Лист02-01-19/61
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні детального плану території

137
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00707/08-24 Лист418
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

138
29.01.2016від

№
від 04.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00724/08-24 Лист01-13/95
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про водопостачання мешканцям селища Балабине

139
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

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

00629/08-43 Лист22-ц/778/18/16
Судова повістка про виклик до суду на 01.03.2016

140
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00712/08-34 Лист01/7-1/656
Про незадовільний стан проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
області

141
02.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління юстиції

00728/08-45 Лист12/2-19/785
Про стан додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за 
підсумками 2015 року

142
03.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

00657/08-20 Лист08-06-15-15/550
Про проведення  планової ревізії на ДП 
"Агротехпостач"

143
28.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00658/08-20 Лист08-07-15-15/554
Про результати ревізії на ЗДП "Радіоприлад"

144
28.01.2016від

№
від 03.02.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00708/08-37 Лист08-09-15-15/632
Про нагородження Адамчук І.Г.

145
02.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00618/08-37 Лист18/01-106
Про нагородження Давидової В.С.

146
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

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

00640/08-44 Лист13/пр
Про сприяння в організації транспортування 
відібраних кандидатів для прийняття на військову 
службу

147
02.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00700/08-44 Лист143
Про виділення коштів

148
04.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00630/08-43 Лист808/9145/15/159
Про адміністративний позов Вєрозубова В.О.

149
27.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00644/08-22 Лист10/168
Про погодження демонтажу рекламних носіїв, які 
встановлені на землях дорожнього господарства 

150
01.02.2016від

№
від 02.02.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00617/08-49 Лист59/2/2-135дск
Про використання доменних імен державними 
органами

151
28.01.2016від

№
від 01.02.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

00742/08-28 Лист04.02-16/77-і
Про заходи з профілактики хвороби, викликаної 
вірусом Зіка

152
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України з контролю за наркотиками

00699/08-28 Лист11-228
Про проведення моніторингу наркоситуації в 
регіоні

153
01.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00747/08-21 Лист15-03/13/5-16
Про надання інформації щодо створення комісії та 
її персональному складу

154
04.02.2016від

№
від 05.02.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
21



№
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

00698/08-44 Лист205/21-4-3
Про призупинення надання звітних матеріалів до 
завдань визначених у листі Апарату Ради від 
05.10.2015 
№ 2753/21-4-3

155
02.02.2016від

№
від 04.02.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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