
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.03.16 по 18.03.16

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01777/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Макаренко А.В.

1
16.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

01697/08-79 Протокол голови ОДА5
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.3  Билим  О М(узаг)   (25.03.2016) 

2
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

01664/08-14 Лист04-23/6-413
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 20.04.2016
Про участь у засіданні

3
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01665/08-10 Депутатське звернення04-23/13-423
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про виділення коштів на заміну вікон в навчальних 
закладах  Кам`янсько-Дніпровського р-ну

4
11.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

01666/08-10 Депутатське звернення581
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Вільнянської райдержадміністрації 
щодо виділення коштів  на впровадження об'єкту 
"Реконструкція харчоблоку ДНЗ "Барвінок"

5
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01667/08-10 Депутатське звернення582
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернень Новоолександрівської 
загальноосвітньої школи Запорізького р-ну щодо 
виділення коштів

6
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01707/08-10 Депутатське звернення591
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Ляшенка С.П. щодо надання 
житла

7
10.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01793/08-14 Лист064
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання копії протоколу засідання 
регіональної комісії від 18.03.2016

8
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01821/08-10 Депутатське звернення03/16-61
НДУ БАНДУРОВ В.
Про забезпечення медичним обладнанням 
лікувальних закладів  районів

9
17.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01823/08-18 Лист2-456/16-См
Про надання інформації щодо виконання плану дій 
з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини 

10
15.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01824/08-28 Лист8.1.2/7-260172.1
Про забезпечення хворих на муковісцидоз на 
доступне й ефективне медичне обслуговування

11
15.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

01786/08-33 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
Про проведення робочих нарад 29.03-01.04.2016

12
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

2



№
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

01691/08-32 Лист226-03/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

13
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ паперовий паперова

01692/08-32 Лист225-03/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

14
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01720/08-35 Лист2016/03-06
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН В 
УКРАЇНІ
Про плани інформаційної роботи з ВПО

15
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01727/08-28 Лист1/74
БНВ ТОВ "ЕЛЬТА-ЛТД"
Про виробництво дезінфекційних засобів

16
11.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01734/08-44 Лист22-1143
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ
Про проведення наради 21.03.2016

17
15.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01753/08-27 Лист02/4377
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про дотримання норм чинного пам'яткоохоронного 
законодавства

18
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01829/08-44 Лист154/11/1001
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ ЗСУ
Про розташування на постійній основі військової 
частини А1892

19
16.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01834/08-33 Лист54
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про співробітництво

20
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

01839/08-25 Лист10032016-96
 ТОВ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ. ОНЛАЙН"
Про електронний майданчик "Держзакупівлі, 
Онлайн"

21
10.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01840/08-33 Лист4-1/84
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про наукову доповідь "Розвиток транскордонного 
співробітництва"

22
26.02.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Партії та громадські організації

01687/08-26 Лист01-06/16/07
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про надання інформації щодо стану викладання 
предметів духовно-морального спрямування

23
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01721/08-32 Лист201/2016
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ
Про участь у форумі 

24
01.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01722/08-28 Лист07/205
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнського місячника 
Червоного хреста 01-30.04.2016

25
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01802/08-27 Листб/н
ВГО "ВТ "КОЖЕН СПРОМОЖЕН"
Про сприяння в проведенні концерту в м. 
Енергодар 18-19.03.2016

26
17.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01819/08-35 Лист01-17
НЕЗАЛЕЖНА ГАЛУЗЕВА ПРОФСПІЛКА 
ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ
Про виникнення колективного трудового спору у 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

27
17.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Релігійні організації

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01690/08-46 Лист17
ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ УПЦ 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
Про виділення житла Правлячому Архієрею у м. 
Запоріжжя

28
12.02.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01699/08-09 Доручення7476/1/1-16
(В.Кириленко) Про Порядок формування переліку 
друкованих ЗМІ та редакцій, що підлягають 
реформуванню на першому етапі

29
12.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01700/08-09 Доручення8221/1/1-16
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у лютому 2016 року

30
12.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01744/08-09 Доручення3990/0/2-16
(Р.Греба) ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДІ 21.03.2016
Про участь у обговоренні

31
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01745/08-09 Доручення6856/1/1-16
(А.Яценюк) Про внесення змін до Указу 
Президента України від 17.05.2000 № 689

32
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01789/08-09 Доручення7677/1/1-16
(А. Яценюк) НДУ САБАШУК П.П.
Про проведення спільного засідання з питання 
будівництва мостових переходів через р. Дніпро в 
м. Запоріжжя

33
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01790/08-09 Доручення8380/1/1-16
(Г. Зубко) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про удосконалення механізму фінансування 
регіонального розвитку

34
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01822/08-09 Доручення8810/1/1-16
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про фінансування закладів професійно-технічної 
освіти області

35
15.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

01672/08-22 Лист001-1-130
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БІЗНЕСУ 18.03.2016
Про участь у форумі

36
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01751/08-34 Лист35/90
Про захисні споруди цивільного захисту (цивільної 
оборони)

37
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01755/08-23 Лист37-11-1-11/3789
НАРАДА 24.03.2016
Про участь у нараді

38
16.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01671/08-32 Лист5/3-7/2306-16
РОБОЧА НАРАДА 18.03.2016
Про участь у нараді

39
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01704/08-32 Лист5/1-12/2282-16
Про надання пропозицій щодо створення дієвого 
механізму взаємодії Міністерства з відповідними 
підрозділами облдержадміністрації

40
10.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01705/08-32 Лист5/1-8/2230-16
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної програми формування 
національної екологічної мережі на 2000-2015 роки

41
09.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01783/08-36 Лист5/1-14/2320-16
Про погодження укладання контракту з Єлісеєвим 
О.І.

42
12.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

6



№
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

01828/08-32 Лист5/1-8/1817-16
Про рішення Координаційної ради з питань 
формування національної екологічної мережі

43
26.02.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01673/08-21 Лист3622-05/6950-06
Про виконання вимог Закону України від 
10.12.2015 № 888-VIII

44
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01674/08-33 Лист4232-06/6761-03
Про спеціалізовану виставку у США 22-25.05.2016

45
10.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01806/08-21 Лист3612-06/7465-06
Про надання інформації щодо наявності в регіоні 
бізнес-кластерів

46
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01818/08-22 Лист03/14-2870
Про участь у спільному командно-штабному 
тренуванні 11-15.04.2016

47
17.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

01796/08-27 Лист287/4/15-16
Про нагородження переможців конкурсу есе "Я - 
європеєць" 08.04.2016

48
17.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01836/08-27 Лист291/4/15-16
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Я - європеєць" 19-23.06.2016

49
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01837/08-27 Лист292/4/15-16
Про організацію Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки 
"Гуманітарно-методична співпраця" 19-26.06.2016

50
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

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

01749/08-36 Лист2190/5.2
Про функціонування самостійних структурних 
підрозділів (управління, відділу, сектору) з питань 
молоді та спорту

51
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01711/08-28 Лист3.28/6147
НАРАДА 31.03-01.04.2016
Про участь у нараді

52
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01712/08-20 Лист7/12-2544
Про уточнення переліку проектів, затверджених 
постановою КМУ від 25.11.2015 № 1068

53
12.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01742/08-45 Лист7/13-2670
Про Алгоритм дій щодо уповноваження старост на 
здійснення нотаріальних дій та дій з реєстрації 
актів цивільного стану громадян 

54
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01761/08-24 Лист7/16-2866
Про зняття з контролю листів Мінрегіону від 
22.01.2013 № 7/18-892; від 09.06.2015 № 7/18-6536; 
від 06.07.2015 
№ 7/18-7728

55
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01778/08-45 Лист7/13-2652
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до деяких розпоряджень КМУ"

56
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01813/08-24 Лист7/14-2582
Про надання інформації щодо забезпечення 
міських населених пунктів планами зонування 
територій

57
12.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01668/08-35 Лист2947/0/14-14/014
Про роботу інтернатних установ системи 
соціального захисту області

58
01.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

01675/08-35 Лист3558/0/14-16/115
Про організацію оздоровлення інвалідів

59
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01795/08-29 Лист3828/0/14-16/115
Про підготовку до проведення семінару-тренінгу 
11-14.05.2016

60
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01825/08-35 Лист3463/0/14-16/014
Про наказ Мінсоцполітики і МОЗ від 22.12.2015 № 
1246/884

61
11.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01826/08-35 Лист3320/0/14-16/18
Про рекомендації щодо змісту територіальних угод 
і колективних договорів

62
09.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01714/08-25 Лист31-19030-02-7/5
Про уточнення складу комітетів з конкурсних 
торгів

63
29.02.2016від

№
від 15.03.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01735/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо використання 
залишків коштів освітньої субвенції на придбання 
шкільних автобусів

64
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01792/08-20 Лист31-29000-09-21/
Про надання інформації щодо одержувачів 
адресної безготівкової субсидії та субсидії готівкою

65
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

01800/08-24 Лист05362/02-26/01
Про узгодження спільних протокольних рішень

66
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

01782/08-20 Лист02-12/157-1
Про виділення коштів з обласного бюджету

67
14.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01830/08-32 Лист02-17/145-1
Про сприяння у погодженні меж міста Мелітополя

68
09.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

01769/08-22 Лист791/21-17
Про електропостачання КП "Токмак теплоенергія" 
ТМР

69
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01708/08-10 Депутатське звернення11/03/2016-1
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про проведення аудиту діяльності управління 
молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації

70
11.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01709/08-10 Депутатське звернення11/03/2016-1
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про скорочення бюджету КЗ "Запорізький 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР

71
15.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01718/08-17 Лист15
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про участь у засіданні фракції Запорізької 
облорганізації політичної партії "НАШ КРАЙ" в 
Запорізькій облраді Слепян Е.В. 17.03.2016

72
15.02.2016від

№
від 15.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01737/08-10 Депутатське звернення09/03/16
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про несплату компенсації пільгових пенсій на ПАТ 
"Запоріжсталь"

73
09.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Обласна рада

10



№
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

01678/08-17 Лист1020/01-11
Про звернення КЗ "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат № 2" щодо 
виділення коштів з обласного бюджету

74
11.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01738/08-17 Лист01-26/0388
Про перерозподіл асигнувань КТКВК 010116

75
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01752/08-17 Лист1267/01-13
Про виділення коштів

76
16.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01773/08-43 Лист4709/01-17
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду 
м. Києва від 12.12.2016 у справі № 908/5758/14 
(повторний розгляд)

77
11.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01695/08-17 Лист140
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідань постійної 
комісії з питань бюджету від 02.03-11.03.2016

78
14.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

01724/08-24 Лист2460
Про забезпечення питною водою мешканців смт. 
Кушугум, Балабине та Малокатеринівка

79
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

01768/08-22 Лист11/КС-80
Про визначення митної вартості товарів

80
16.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

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

01756/08-22 Лист51/2678
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький абразивний комбінат"

81
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01757/08-22 Лист51/2677
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р. ПАТ 
"Запорізький оліяжиркомбінат"

82
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01758/08-22 Лист51/2680
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р. ТОВ "Фактор 
Нафтогаз"

83
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01808/08-22 Лист51/2805
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р ПАТ 
"Запоріжвогнетрив"

84
17.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01809/08-22 Лист51/2746
Про недостатність підтвердженого обсягу 
природного газу на березень 2016 р ТОВ 
"Оріана-Запоріжкераміка"

85
17.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01810/08-22 Лист53/2725
Про відсутність виділених фондів (номінацій) 
природного газу на другу декаду березня 2016 р 
ТОВ "Акімжилсервіс"

86
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01811/08-22 Лист53/2751
Про недостатньо підтверджених фондів (номінацій) 
природного газу на  березень 2016 р. та 
заборгованість за розподіл природного газу КП 
"Лукашівське"

87
17.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01812/08-22 Лист53/2752
Про недостатньо підтверджених фондів (номінацій) 
природного газу на  березень 2016 р. та 
заборгованість за розподіл природного газу КП 
"Соцкомуненергія"

88
17.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

"Запоріжжяобленерго"

01723/08-22 Лист007-43/3940
Про відключення від електропостачання об'єктів 
КП "Облводоканал" ЗОР

89
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01820/08-22 Лист007-41/3990
Про узгодження графіків обмеження електричної 
потужності на 2016 рік

90
15.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

01684/08-36 Лист14/732
Про надання копій документів

91
11.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

"Мотор Січ"

01804/08-22 ЛистОС/09-5204
Про виключення з "Переліку абонентів урядового 
зв`язку (міського та міжміського)"

92
14.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01762/08-44 Лист22-2018
Про внесення змін до Інструкції про порядок 
обліку та випуску маломірних суден, інших 
плавзасобів у територіальне море та внутрішні води 
України

93
09.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01688/08-24 Лист413/1
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про виділення коштів  на компенсацію пільг

94
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01698/08-37 Лист90/640/03
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ"
Про нагородження Сухіни В.В.

95
09.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01767/08-22 Лист17-701
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про оформлення імпортної сировини, яка 
закупається для власного виробництва,  за цінами 
укладених контрактів

96
16.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13
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01770/08-37 Лист01/86
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про нагородження Павлова С.П.

97
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01771/08-37 Лист393
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Шеставіна С.М.

98
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01787/08-32 Лист04/03
ТОВ НВП "ПІНТ"
Про надання дозволу на викиди

99
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01807/08-32 Лист10/1014
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

100
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01832/08-44 Лист113
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про призначення комісії для проведення перевірки

101
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01833/08-44 Лист112
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання копій актів виконаних робіт

102
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01686/08-32 Лист539
КЕВ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання пільг зі сплати земельного податку

103
24.02.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01726/08-37 Лист73
АСОЦІАЦІЯ "РІСТ-ХОЛДІНГ"
Про нагородження Лебідь К.В.

104
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01774/08-43 Лист3426
ВДВС ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження 

105
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01775/08-43 Лист3427
ВДВС ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження 

106
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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01781/08-22 Лист7
ПП КОНОВАЛОВ С.О.
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

107
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01831/08-22 Лист13/530
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

108
16.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01835/08-47 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП "НАЦІОНАЛЬНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про електронний цифровий підпис

109
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01689/08-28 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ ПЕДІАТОРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання медичної допомоги дитячому 
населенню

110
14.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01694/08-38 Лист47
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про оздоровлення і реабілітацію учасників АТО

111
10.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01754/08-38 Лист266
ЗОГО "НАРОДНИЙ ЗАХИСТ"
Про відкликання проекту рішення облради

112
13.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01763/08-27 Лист159/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення телемарафону "Пам'ять"

113
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01785/08-28 Лист16-03/2-16
ГО "ДІАБЕТИК"
Про забезпечення інсуліном хворих на цукровий 
діабет

114
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

15



№
з/п
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01814/08-37 Лист10
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛРАДА ВЕТЕРАНІВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ ТА СЛУЖБИ ЦЗ
Про нагородження Харитонова В.С.

115
17.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01805/08-24 Лист63
КП "ЖИТЛОСЕРВІС" ГМР
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 
2016 рік

116
11.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

01841/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 05.04.2016

117
14.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01715/08-17 Лист1060/01-13
Про вжиття заходів щодо завершення робіт по 
об'єкту "Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. 
Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 - реконструкція"

118
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01716/08-28 Лист348/2
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на капітальний ремонт у 
2016 році"

119
10.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01717/08-28 Лист343/2
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату послуг у 2016 
році"

120
09.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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01743/08-28 Лист1629
ДЗ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА 
ЧАСТИНА № 1"
Про надання роз'яснень щодо затвердження 
тарифів та змін до тарифів на платні медичні 
послуги

121
11.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01801/08-28 Лист466/1
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА  МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про проведення закупівлі досліджень

122
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

01728/08-22 Лист35-95/760
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про кошторисну вартість обстеження пасажиро 
потоків

123
09.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01736/08-26 Лист01-20/619
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про фінансування розробки Програми поводження 
з відходами

124
10.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

01772/08-37 Лист01/1-519
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Малюти С.І. 

125
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01798/08-37 Лист35-01/882
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Зайцевої В.М.

126
11.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01838/08-32 Лист7
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

127
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

17
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01662/08-15 Лист09-07/97
(Н.Анненкова) Про зняття з контролю листа АПУ 
від 14.01.2016 № 03-01/36

128
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01663/08-15 Лист03-01/419
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
відкриття (введення в дію) соціальних та 
інфраструктурних об'єктів загальнодержавного та 
обласного значення

129
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01696/08-15 Лист09-07/99
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 17.03.2016  
(ПЕРЕНОСИТСЬ НА 18.03.2016)
Про надання інформації для підготовки селекторної 
наради

130
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01740/08-15 Лист09-07/104
(Н.Анненкова) Про надання інформації для 
підготовки селекторної наради

131
16.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01746/08-15 Лист03-01/420
(В.Ковальчук) Про надання інформації Р.В. Скляру

132
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01779/08-15 Лист09-07/105
(Н.Анненкова) Про надсилання листа АПУ від 
15.03.2016 № 02-01/843 до місцевих органів 
виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування

133
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

01747/08-15 Лист02-01/844
(Б.Ложкін) Про необхідну кількість кандидатів для 
вступу на військову службу за контрактом

134
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Президент України

01670/08-02 Указ85/2016
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 19.02.2016 № 155

135
11.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання організаційної роботи 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

01701/08-02 Розпорядження51/2016-рп
Про підготовку проекту щорічного Послання 
Президента України до ВРУ про внутрішнє і 
зовнішнє становище в Україні

136
12.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01791/08-02 Указ94/2016
Про відзначення 20-ї річниці Конституції України

137
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

01702/08-15 Лист32-04/488
(М.Кулеба) Про організацію лікування дітей

138
04.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01748/08-15 Лист32-07/458
(М.Кулеба) Про здійснення особистого прийому 
Антошечкіної О.А.

139
01.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

01741/08-22 Лист01-30/337
Про відключення від електроенергії об'єктів 
соціальної сфери району

140
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01766/08-20 Лист01-30/318
Про співфінансування

141
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01817/08-36 Лист01-46/404
Про укомплектування кадрами представництва 
Держпродспоживслужби у районі

142
16.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01685/08-22 Лист049/01-27
Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на міжміському автобусному маршруті

143
03.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ 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
адресата

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

Форма зберігання 
документа

01784/08-32 Лист055/01-45
Про отримання поза чергою земельних ділянок 
учасниками АТО

144
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01816/08-37 Лист152/01-34
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ільчук Г.С.

145
12.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01803/08-32 Лист02-07/1579
Про скасування розпорядження голови 
райдержадміністрації від 31.03.2015 № 166

146
11.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

01669/08-21 Лист01-16/275
Про надання роз'яснень щодо передачі 
повноважень

147
10.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01682/08-18 Лист01-01-16/0245
Про впровадження проекту "Капітальний ремонт 
будівлі за адресою вул. Войкова (Шкільна), 110-а 
смт Новомиколаївка

148
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01683/08-20 Лист01-01-16/0244
Про виділення додаткових коштів

149
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01679/08-32 Лист01-33/0111
Про розпаювання земель

150
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01680/08-36 Лист01-11/0113
Про погодження звільнення Горбачевського В.П.

151
09.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01681/08-36 Лист01-11/0118
Про погодження звільнення Тумарченка К.П.

152
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01843/08-22 Лист0564/01-13
Про відключення від електроенергії Розівського 
ЕЦВ КП "Облводоканал" ЗОР

153
18.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01797/08-24 Лист61-35/0258
Про делегування повноважень облдержадміністрції 
щодо надання водних об`єктів у користування на 
умовах оренди за межами населених пунктів 
Токмацького району до райдержадміністрації

154
15.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

01719/08-22 Лист289
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про відтермінування оплати за електроенергію

155
15.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01739/08-22 Лист02-02-17/375
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про відтермінування оплати за електроенергію

156
15.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01764/08-24 Лист103
АТМАНАЙСЬКА СІЛЬРАДА ЯКИМІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво водогону

157
10.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01765/08-18 Лист0242
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про негайне реагування на виклик працівників 
поліції

158
10.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01799/08-32 Лист0264
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про акти на погодження виділення земельних 
ділянок

159
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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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

Апеляційний суд Запорізької області

01732/08-43 Лист22-ц/778/1401/1
Про апеляційну скаргу Енергодарської місцевої 
прокуратури Запорізької обл.

160
10.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01776/08-43 Лист22-ц/778/1401/1
Судова повістка про виклик до суду на 05.04.2016

161
11.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

01788/08-34 Лист01/7/1456
Про придбання човнів

162
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01815/08-37 Лист01/5-2/1499
Про нагородження Рибалки Ю.М. (інші)

163
17.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01729/08-43 Ухвала908/108/16
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

164
09.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01731/08-43 Рішення908/6171/15
Про стягнення заборгованості

165
25.02.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

01844/08-32 Лист865/02
Про використання водоохоронних зон та земель 
водного фонду

166
15.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

01759/08-23 Лист65/01-15
Про наявні обсяги цукру

167
11.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01760/08-23 Лист64/01-15
Про наявні обсяги зерна

168
11.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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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

01725/08-44 Лист373
Про проведення наради

169
14.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01730/08-43 Лист808/4857/15
Про апеляційну скаргу Гавілей М.М., Майсак Г.О.

170
04.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01842/08-43 Лист808/350/15
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження

171
11.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

01693/08-34 Лист01-08.237
Про затвердження зведеного типового 
мобілізаційно-оперативного плану ліквідації 
лісових пожеж на території області

172
12.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01780/08-41 Лист05/1-246вих16
Про надання інформації щодо договорів оренди 
водних об"єктів, укладених з ПП "Агрофірма 
"Перше Травня"

173
16.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

01794/08-41 Лист19-3036-14
Про розгляд звернень Семенівського сільського 
голови Мелітопольського р-ну Єрмоленка А.В. 
щодо порушень вимог чинного законодавства

174
14.03.2016від

№
від 17.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01827/08-41 Лист59/6/2-283нт
Про ДП ВАТ "ЗАлК" "Глухівський кар`єр 
кварцитів"

175
14.03.2016від

№
від 18.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01750/08-39 Постанова75
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

176
14.03.2016від

№
від 16.03.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

01733/08-43 Лист21-698а16
Про Ухвалу колегії суддів Судової палати в 
адміністративних справах

177
03.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

01703/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення листа Національного 
заповідника "Хортиця" щодо будівлі 
адміністративно-лабораторного корпусу ІМТ 
НААНУ

178
12.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна казначейська служба України

01677/08-36 Лист4-35/115-3932
Про погодження кадрового резерву

179
04.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

01710/08-36 Лист771/07/14-16
Про погодження призначення Баталова О.А.

180
12.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01676/08-22 Лист456/3/7.1-6
Про організацію роботи щодо прибирання сміття та 
побутових відходів вздовж доріг в межах населених 
пунктів

181
04.03.2016від

№
від 14.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01713/08-22 Лист51-03/16/5-16
ВЕБІНАРИ 30.03-01.04.2016
Про участь у вебінарах

182
15.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Фонд державного майна України

01706/08-21 Лист10-15-3972
Про надання відомостей нерухомого державного 
майна

183
10.03.2016від

№
від 15.03.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

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