
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 30.05.16 по 03.06.16

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

03892/08-14 Лист04-23/17-838
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВРУ 
13.07.2016
Про стан підготовки навчальних закладів до 
2016/17 навчального року,...

1
25.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

03867/08-10 Депутатське звернення123-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про потребу у функціонуванні відділення для 
постійного або тимчасового проживання осіб (за 
зразком геріатричного пансіонату)

2
24.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03868/08-10 Депутатське звернення671
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Іванова В.А. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

3
28.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03869/08-10 Депутатське звернення213/153-16/5
НДУ ШКРУМ Ю.
Про надання переліку аптечних закладів, що 
здійснюють безоплатно і на пільгових умовах 
відпуск лікарських засобів

4
23.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03870/08-10 Депутатське звернення05/16-78
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернення Комишувахської селищної 
ради щодо недопущення закриття об'єднаного 
відділення терапевтичного та травматологічного 
профілю КЗ "Оріхівської ЦРЛ"

5
24.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
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03872/08-10 Депутатське звернення05/16-79
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернення Комишувахської селищної 
ради щодо недопущення закриття районної 
лабораторії ветеринарної медицини

6
24.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03898/08-14 Листб/н
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про створення робочої групи та сприяння в 
проведенні засідання робочої групи 08.06.2016

7
31.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03901/08-10 Депутатське звернення30
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про внесення зміни до умов проведення тендеру на 
закупівлю ендопротезів за державні кошти

8
27.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03938/08-10 Депутатське звернення677
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про розгляд звернення Іванова К.І. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування та продукти 
харчування

9
26.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03939/08-10 Депутатське звернення216/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення батьків учнів Запорізької 
спеціальної школи-інтернату № 1 щодо закриття 
учбового закладу

10
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03954/08-10 Депутатське зверненняб/н
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про сприяння в присвоєнні почесного звання 
"Заслужений працівник культури України" Бідусі 
Г.М.

11
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03955/08-10 Депутатське зверненняб/н
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про сприяння в присвоєнні почесного звання 
"Заслужений працівник культури України" Бідусі 
Г.М.

12
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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04037/08-10 Депутатське звернення231/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення Кузьменко К.П. щодо 
питання регулярності руху маршруту № 38

13
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

03960/08-27 Листб/н
ДП РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
Про сприяння в передплаті газети

14
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03972/08-22 Лист18
ТОВ "УКРТЕПЛО-ЕНЕРГО"
Про реалізацію програми енергоефективності

15
24.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03980/08-22 Лист237
ДП "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЇ"
Про надання інформації та копій документів

16
19.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03989/08-33 Лист23052016/1м
СПОЖИВЧЕ  ТОВАРИСТВО "ВІП РОДИНА"
Про сприяння в фінансування або інвестуванні 
коштів в інвестиційні проекти

17
23.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03998/08-36 Лист23-11/148
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про направлення на навчання

18
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04056/08-35 Лист192
ТОВ "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ "ЕКОНОМІКА"
Про проблеми працевлаштування переселенців з 
окупованих територій (круглий стіл)

19
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04058/08-31 Лист49
АСАМБЛЕЯ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНИ
СЕМІНАР 30.06-01.07.2016
Про участь у семінарі

20
25.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

3
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04069/08-35 Лист207
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ"
тренінг 07-08.06.2016
Про участь у тренінгу

21
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Партії та громадські організації

03873/08-35 Лист06/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про надання інформації для довідника

22
30.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Суди

03966/08-43 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду по справі №335/10080/15-ц

23
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03967/08-43 Лист808/4857/15 (872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання справи за позовом Гавілей М.М.

24
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04043/08-43 Лист328/1972/16-а
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі "Таврійські скіфи"

25
03.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04044/08-43 Лист808/1036/16 (872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом Євсеєнко В.В.

26
30.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03849/08-03 Постанова340
Про внесення змін до постанови КМУ від 
23.12.2015 № 1075

27
25.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03850/08-03 Розпорядження372-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 20-ї річниці Конституції України

28
11.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03851/08-03 Постанова337
Про внесення змін до постанов КМУ від 02.03.2010 
№  209 і від 23.12.2015 № 1099

29
11.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03852/08-09 Доручення18729/1/1-16
(Г.Зубко) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання Переліку інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку у 2016 році в області

30
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03853/08-09 Доручення290/105/1-16
(В.Кириленко) Про забезпечення розвитку 
професійно-технічної освіти та покращення 
системи підготовки робітних кадрів

31
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03854/08-09 Доручення3495/100/1-16
(В.Федорчук)ДЕПУТАТИ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
Про звернення до Президента України та КМУ 
щодо забезпечення фінансування 
професійно-технічної освіти

32
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03855/08-09 Доручення17237/1/1-16
(С.Кубів) Про функціонування структурних 
підрозділів агропромислового розвитку місцевих 
державних адміністрацій

33
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03856/08-09 Доручення16993/1/1-16
(В.Гройсман) Про приватизацію ДП "Хлібна база 
№ 74"

34
28.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03857/08-09 Доручення18321/1/1-16
(В.Гламаздін) Про розгляд звернення Первинної 
профспілкової організації Бердянського морського 
торговельного порту

35
27.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03884/08-09 Доручення8965/0/2-16
(О.Саєнко) Про реєстрацію місця проживання та 
зняття з реєстрації місця проживання особи 

36
28.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03885/08-09 Доручення19157/1/1-16
(С.Кубів) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В., 
ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про виділення коштів з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку Запорізької області

37
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03886/08-04 Протокол наради 
(засідання)

19643/0/1-16
(Г.Зубко) Про обговорення питань з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації та надання 
одноразової грошової допомоги сім'ям осіб, які 
загинули внаслідок пожежі, що виникла 29.05.2016 
по вул. Молодіжній, 1 у с.Літочки Броварського 
р-ну Київської обл.

38
29.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03951/08-09 Доручення13485/6/1-16
(В.Гройсман) Про надання інформації щодо фонду 
оплати праці працівників

39
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03952/08-09 Доручення10910/38/1-16
(В.Гройсман) Про надання пропозицій щодо 
внесення змін до перспективних планів 
формування територій громад областей

40
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03991/08-09 Доручення25650/50/1-15
(Г.Зубко) Про завершення будівництва 
фортифікаційних споруд

41
30.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03992/08-09 Доручення9118/0/2-16
(В.Федорчук) Про розгляд звернення Запорізької 
міськради щодо передачі будівлі МСЧ ДП 
"Радіоприлад" до комунальної власності 
територіальної громади міста

42
31.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
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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

Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

03931/08-22 Лист01-1-359
ЗАСІДАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ 10.06.2016
Про участь у засіданні

43
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

03888/08-32 Лист5/1-5/4997-16
Про сприяння в проведенні наради

44
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04020/08-33 Лист4314-05/16286-0
Про надання зауважень та пропозицій до проекту 
Плану заходів з реалізації домовленостей 
досягнутих під час проведення 10-го засідання 
Міжурядової українсько-турецької комісії  з 
торгівельно-економічного співробітництва

45
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03879/08-22 Лист5045/25/10-16
Про участь у першій міжнародній виставки 
електромобілів 10-12.06.2016

46
24.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04055/08-22 Лист3000/12/14-16
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 14.06.2016
Про участь у засіданні робочої групи

47
27.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03862/08-29 Лист4797/16
Про участь у Всеукраїнській акції 14-17.06.2016

48
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03863/08-29 Лист4807/16
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми  національно-патріотичного 
виховання  на 2016-2020 роки

49
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03882/08-29 Лист4814/16
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження типового положення про 
Координаційну раду з питань 
національно-патріотичного виховання  при 
місцевій державній адміністрації"

50
26.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03949/08-30 Наказ1715
Про затвердження Змін до деяких наказів 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту з питань оплати праці

51
29.04.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03950/08-29 Лист4866/9.1
Про надання інформації щодо створення фан-зон

52
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

03902/08-44 Лист220/4844
Про сприяння в організації відпочинку дітей 
військовослужбовців ЗСУ

53
26.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04041/08-26 Лист1/9-279
Про сприяння розвитку мережі дошкільних 
навчальних закладів (груп) різних типів та форм 
власності

54
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03881/08-28 Лист10.01.09/13106
Про надання інформації щодо кількості жителів, які 
обслуговуються відомчими закладами охорони 
здоров'я, що фінансуються з Державного бюджету 
України

55
25.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03887/08-28 Лист05 01-11/13333
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання функціонування Державної 
санітарно-епідеміологічної служби"

56
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04042/08-28 Лист08.01-45/13622
Про забезпечення функціонування клінічних 
кафедр вищих навчальних закладів

57
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04054/08-28 Лист10.01-28/531/119
Про надання інформації щодо відряджень 
керівника структурного підрозділу

58
13.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04062/08-28 Лист04.01.17-10/1145
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо 
практики послуг раннього втручання для дітей"

59
25.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03889/08-45 Лист7/13-6366
НАРАДА 02-03.06.2016
Про участь у нараді

60
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03893/08-24 Лист7/9-6300
Про проведення моніторингу та визначення 
кількості працівників житлово-комунальної сфери, 
що потребують перекваліфікації

61
27.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03895/08-24 Лист7/11-6105
Про надання інформації щодо винесення в натурі у 
містах меж ділянок існуючих об`єктів благоустрою 
зеленого господарства

62
24.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03995/08-24 Лист7/10-6442
Про надання інформації щодо забезпечення 
розрахунків підприємств комунальної 
теплоенергетики за використаний природний газ і 
стан фінансування пільг та житлових субсидій

63
31.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04032/08-24 Лист7/11-6504
Про проведення перевірки виконання вимог 
законодавства щодо захоронення побутових 
відходів

64
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ 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

03866/08-29 Лист7334/0/14-16/59
Про надання інформації щодо виконання  
Національного плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на 
період до 2020 року

65
23.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03890/08-35 Лист7817/0/14-16/014
Про надання інформації щодо закладів та установ, 
де тимчасово або постійно проживають громадяни 
похилого віку,...

66
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03894/08-35 Лист7778/0/14-16/115
Про підготовку до оздоровчої кампанії у 2016 році

67
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03897/08-35 Лист7282/0/14-16/13
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
поліпшення стану нормування праці

68
20.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03900/08-35 Лист7844/0/14-16/014
Про виконання спільних дій на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, 
установах і закладах з цілодобовим перебуванням 
людей

69
31.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03982/08-35 Лист7958/0/14-16/5
Про проведення навчання та 
інформаційно-роз'яснювальної роботи

70
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04034/08-35 Лист7987/0/14-16/19
СЕМІНАР-НАВЧАННЯ 10.06.2016
Про участь у семінарі-навчанні

71
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04039/08-29 Лист7747/0/14-16/59
Про надання інформації для забезпечення 
підготовки  Державної доповіді про стан сімей та 
шляхи реалізації державної політики з питань сім`ї 

72
30.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03847/08-20 Лист31-07010-04-8/1
Про формування показників бюджету на 2017 рік

73
25.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ паперовий паперова

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

03878/08-20 Лист31-29010-09-9/1
Про надання інформації щодо одержувачів  
субсидії на території області

74
25.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04012/08-20 Лист31-08040-11-5/1
Про надання інформації щодо нарахування 
заробітної плати у травні 2016 року

75
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03926/08-30 Лист01-3464/29
Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

76
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ паперовий паперова

03969/08-26 Лист01-3227/30
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

77
19.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

03911/08-37 Лист01-01-40/2099
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Струпинській Н.Т.

78
23.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03915/08-37 Лист01-01-51/2186
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України"  Деркач В.О. (інші)

79
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03924/08-37 Лист0989/05-44
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України" Губареву С.Ф.(інші)

80
25.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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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

03891/08-10 Депутатське звернення96/05-16
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про законність зменшення орендної плати за 
користування земельною ділянкою для ПП "СОІС"

81
25.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03956/08-10 Депутатське звернення2-13
ДОР КОВАЛЕВСЬКА Ю.С.
Про розгляд звернення Токмацького міського 
голови Котелевського І.В. щодо утримання в 2016 
році КУ Токмацька ЦРЛ

82
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03990/08-10 Депутатське звернення13
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про перешкоджання депутатській діяльності

83
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03999/08-10 Депутатське звернення02-06
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про подальшу долю газети "Запорізька правда"

84
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04035/08-10 Депутатський запит2572/01-09
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про ситуацію, яка склалася в галузі спорту області

85
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04068/08-10 Депутатське звернення2-02/12
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про включення до складу обласної комісії, 
створеної для здійснення закупівель  товарів та 
послуг....

86
03.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Обласна рада

03932/08-17 Лист01-26/0895
Про надання інформації та копій документів

87
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03957/08-17 Лист01-26/0900
Про підготовку проектів рішень на позачергову 
сесію облради

88
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03958/08-17 Лист01-26/0896
Про проект рішення "Про заснування Агенції 
регіонального розвитку в Запорізькій області"

89
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04001/08-17 Лист159
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 31.05.2016

90
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04022/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про Програму з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки

91
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04023/08-17 Рішення18
Про внесення змін до бюджетних призначень

92
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04024/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін і доповнень до Програми 
фінансування робіт з ремонту доріг комунальної 
власності на 2016 рік, затвердженої рішенням 
облради від 31.03.2016 № 19

93
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04025/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)1
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням облради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

94
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04026/08-17 Рішення30
Про комісію Запорізької облради з питань 
поновлення прав реабілітованих

95
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04027/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про внесення змін до Програми покращення стану 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення Запорізької області на 2016 рік, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
25.02.2016 № 6

96
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04028/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільного транспорту в Запорізькій 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 22.11.2012 № 12 (зі 
змінами та доповненнями)

97
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04029/08-17 Рішення31
Про внесення змін та доповнень до плану роботи 
Запорізької облради на 2016 рік, затвердженого 
рішенням облради від 25.02.2016 № 40

98
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04036/08-17 Лист2434/01-13
Про надання інформації щодо  державних, 
комунальних клубних закладів, парків культури та 
відпочинку,...

99
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04038/08-17 Лист2033/01-15
Про надання погодження щодо можливості видачі 
дозволу на спеціальне водокористування

100
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04045/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки (зі 
змінами), затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 05.03.2015 №3

101
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04046/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2012 №11 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

102
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

04047/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 20.03.2014 №20 "Про Програму розвитку 
галузі молочного скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької 
області на 2014-2018 роки"

103
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

14



№
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

04048/08-17 Рішення15
Про оголошення території ландшафтним 
заказником місцевого значення в межах 
Новопетрівської сільської ради Бердянського 
району Запорізької області

104
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04049/08-17 Рішення16
Про оголошення території ландшафтним 
заказником місцевого значення в межах 
Верхньотокмацької сільської ради Чернігівського 
району Запорізької області

105
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04050/08-17 Рішення17
Про оголошення території ландшафтним 
заказником місцевого значення в межах 
Богданівської сільської ради Чернігівського району 
Запорізької області

106
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04051/08-17 Рішення19
Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету за 2015 рік

107
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04052/08-17 Рішення20
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 28.01.2016 №10 "Про обласний бюджет на 
2016 рік" (зі змінами та доповненнями)

108
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04053/08-17 Лист2
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ,...
Про надання інформації щодо виконання 
Рекомендацій парламентських слухань на тему: 
"Стан і перспективи забезпечення в Україні 
безпеки дорожнього руху"

109
26.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

15



№
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

03940/08-17 Лист158
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 26.05.2016

110
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

03914/08-37 Лист125-224
Про нагородження Корнієвського В.М.

111
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03973/08-22 Лист007-43/8021
Про оплату за спожиту електроенергію "КП 
"Облводоканал" ЗОР

112
25.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

03930/08-44 Лист1149
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про внесення змін до рішення облради від 
23.02.2012 № 9

113
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03962/08-37 Лист75
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛКОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ
Про нагородження робітників до Дня металурга

114
26.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03974/08-22 Лист63
ТОВ "ПРОФТАКСІ-1"
Про право підпису документів

115
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03976/08-22 Лист48
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про право підпису документів

116
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03979/08-22 Лист28
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМЕКС"
Про проведення обстеження підприємства

117
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
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

04063/08-32 Лист
ТОВ "ЛЕНДХІЛ"
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

118
03.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04064/08-32 Лист2
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО МИСЛИВЦІВ ТА 
РИБАЛОК " ПРОГРЕС"
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

119
03.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04065/08-37 Лист14/75
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Дзюмана В.М. (інші)

120
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04070/08-22 Лист06/179
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

121
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04061/08-32 Лист10/1963
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про надання в оренду земельної ділянки

122
31.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04075/08-44 Лист1777
ТОКМАЦЬКИЙ ОМВК
Про створення бази даних "Червона зірка"

123
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04088/08-32 Лист188
ДП "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ІЗВЕСТІЯ"
Про перешкоджання у проведенні процедури 
передачі земельної ділянки

124
26.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

04067/08-36 Лист224
Про кандидатуру Щербини Ю.М. щодо 
призначення на посаду

125
03.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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03903/08-38 Лист002
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ГРОМАДСЬКА 
ПЛАТФОРМА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про відсторонення від займаної посади на час 
слідства

126
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03904/08-38 Лист41
ГО "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ"
Про відсторонення від займаної посади на час 
слідства

127
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03925/08-27 Лист1941
ЗАПОРІЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АВІАЦІЇ
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ 22.06.2016
Про участь в урочистих заходах

128
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03971/08-32 Лист18
ЗМГЕО "МАМА-86-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про застосування рекомендацій при вирішенні 
питань та здійснення діяльності поводження з 
непридатними пестицидами та невизначеними 
хімічними речовинами

129
25.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03984/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про заохочення медичних працівників КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня"

130
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03985/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про заохочення працівників Департаментів 
охорони здоров'я та соціального захисту населення

131
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03986/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Блінова В.П. (інші)

132
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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03987/08-32 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про сприяння в оформленні земельної ділянки ЗАТ 
"КНІС"

133
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03988/08-36 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про призначення Чайки О.Г. радником голови 
облдержадміністрації

134
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04003/08-38 Листб/н
ГО "КОЗАЦЬКА ФОРТЕЦЯ"
Про проведення консультацій з громадськістю

135
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04004/08-38 Листб/н
СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ "РАТИБОР"
Про проведення консультацій з громадськістю

136
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04005/08-38 Листб/н
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ ПРАВА 
СПРАВА"
Про проведення консультацій з громадськістю

137
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04006/08-38 Листб/н
ГО "ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ СИЛА НАЦІЇ"
Про проведення консультацій з громадськістю

138
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04007/08-38 Лист28
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ
Про проведення консультацій з громадськістю

139
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04008/08-38 Листб/н
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ ПРАВА 
СПРАВА"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

140
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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04009/08-38 Листб/н
ГО "ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ СИЛА НАЦІЇ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

141
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04010/08-38 Лист27
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

142
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04011/08-38 Листб/н
СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ "РАТИБОР"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

143
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04017/08-37 Лист45
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ УСВА
Про нагородження Красько В.В. (інші)

144
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04071/08-38 Лист027/03/16
ГО "РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМІСАРІАТ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ"
Про проведення консультацій з громадськістю

145
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04072/08-38 Листб/н
ГО "ЄДНІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
Про проведення консультацій з громадськістю

146
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04073/08-38 Лист1-06/16
ГО ЗПЛ "УНІВЕРСАЛ"
Про проведення консультацій з громадськістю

147
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04074/08-38 Листб/н
ПРОФСПІЛКА "АВТОТРАНСПОРТНИКІВ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення консультацій з громадськістю

148
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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04076/08-38 Листб/н
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про проведення консультацій з громадськістю

149
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04077/08-38 Лист50-16
ЗОГО "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"
Про проведення консультацій з громадськістю

150
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04078/08-38 Лист15
ГО "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЗАПОРІЗЬКОГО 
КРАЮ"
Про проведення консультацій з громадськістю

151
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04079/08-38 Лист06
ГМО "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ 
ТОВАРИСТВО ВИВЧЕННЯ І ОХОРОНИ 
ПТАХІВ"
Про проведення консультацій з громадськістю

152
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04080/08-38 Лист46
ГО "ЗАПОРІЖЖЯ - РІДНИЙ КРАЙ"
Про проведення консультацій з громадськістю

153
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04081/08-38 Лист15/155ГР
ГО "СУСПІЛЬНА ВЗАЄМОПОМІЧ"
Про проведення консультацій з громадськістю

154
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04082/08-38 Лист51-16
ЗОГО "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

155
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04083/08-38 Лист14
ГО "ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЗАПОРІЗЬКОГО 
КРАЮ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

156
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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04084/08-38 Лист05
ГМО "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ 
ТОВАРИСТВО ВИВЧЕННЯ І ОХОРОНИ 
ПТАХІВ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

157
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04085/08-38 Лист02/06
ЗОО СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

158
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04086/08-38 Лист47
ГО "ЗАПОРІЖЖЯ - РІДНИЙ КРАЙ"
Про усунення недоліків при підготовці 
звітно-виборчих зборів Громадської ради при 
облдержадміністрації

159
01.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04087/08-20 Лист83
КП "ВИСОКЕ"
Про перерахування коштів субвенції"

160
25.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03970/08-35 Лист3973
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про розподіл коштів, зібраних на благодійному 
телемарафоні "Пам'ять"

161
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03983/08-28 Лист01-8/318
КУ "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9"
Про поведінку на нараді 19.05.2016 Левковича Г.О.

162
27.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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03848/08-15 Лист09-07/212
(Н.Анненкова) Про забезпечення необхідним 
інвентарем та матеріалами дитячих пришкільних 
таборів з поглибленим вивченням англійської мови

163
27.04.2016від

№
від 30.05.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

03858/08-15 Лист43-01/536
(Р.Павленко) СЕМІНАР 16.06.2016
Про участь у семінарі

164
28.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03905/08-15 Лист03-01/1267
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо стану 
роботи зі зверненнями громадян

165
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

03859/08-15 Лист02-01/2166
(Б.Ложкін) НДУ ТЕТЕРУК А.А.
Про розгляд звернення ТОВ "Агрос-М"

166
28.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

03933/08-22 Лист01-21/471
Про внесення змін в Паспорт маршруту

167
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03978/08-22 Лист01-23/486
Про не відключення від електропостачання 
закладів освіти району

168
01.06.2016від

№
від 01.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03907/08-36 Лист01-46/755
Про погодження звільнення Шаталінської Т.І.

169
31.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03918/08-37 Лист01-46/753
Про нагородження Шеремета О.М.

170
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03919/08-37 Лист01-46/741
Про нагородження Ткачука М.П.

171
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03916/08-37 Лист01-20/0498
Про нагородження колективу Центру дитячої та 
юнацької творчості м. Вільнянська

172
24.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03917/08-37 Лист1283/01-27
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України" Супруненка А.Г.

173
26.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

03923/08-37 Лист0481/01-15
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України" Коростельов О.Ю. (інші)

174
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03961/08-36 Лист46/2013-к
Про погодження звільнення Бєлової О.О.

175
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03965/08-36 Лист45/2016-к
Про погодження призначення Вольвач О.В.

176
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04031/08-36 Лист48/2016-к
Про погодження звільнення Тендітника Л.В.

177
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03912/08-37 Лист03-02/25-к
Про нагородження Бініцької Л.В. (інші)

178
25.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03913/08-37 Лист03-02/32-к
Про нагородження Анашкіної Л.О. (інші)

179
25.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

04019/08-20 Лист03-12/0318
Про погашення заборгованості перед 
комунальними підприємствами

180
26.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

24



№
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

03975/08-37 Лист01-010-16/0546
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України" Козакова Г.Я.

181
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03981/08-36 Лист01-01-16/0545
Про погодження звільнення Касьянка С.М.

182
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

04059/08-20 Лист01-08/507
Про затверджені видатки для передачі обласному 
бюджету

183
20.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04066/08-37 Лист0864/01-30
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України" Чуприни І.М.

184
30.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03964/08-36 Лист01-35/0582
Про погодження звільнення Девятерікової З.І.

185
18.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04016/08-23 Лист01-27/637
Про надання дозволу рибогосподарським 
підприємствам виходити в море для проведення 
моніторингу стану акваторії прибережної зони та 
меліоративний лов до виникнення заморних явищ

186
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

03963/08-37 Лист0882/01-26
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України"  Івашини Г.М.

187
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03909/08-36 Лист01-07/26/0358
Про погодження переведення Шаракіної О.С.

188
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03910/08-36 Лист01-07/26/0358
Про погодження переведення Мазаєва С.А.

189
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03922/08-37 Лист1136/01-07/17
Про відзначення ювілейною медаллю "25 років 
незалежності України"  Сидорова О.М. (інші)

190
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04060/08-26 Лист01-07/26/0353
Про вирішення питання щодо придбання автобусу 
для перевезення дітей

191
25.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

03977/08-26 Лист01-21/101
Про збереження функціонування КЗ 
"Новомиколаївська загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів" ЗОР

192
24.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

03934/08-24 Лист505
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

193
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03935/08-24 Лист506
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

194
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03936/08-24 Лист507
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

195
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03937/08-24 Лист480
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

196
23.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03942/08-45 Лист1732
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

197
26.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03943/08-24 Лист477
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

198
23.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03944/08-24 Лист478
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

199
23.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03945/08-24 Лист479
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

200
23.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03946/08-24 Лист01-31/240
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

201
16.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03947/08-24 Лист01-31/259
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

202
20.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03948/08-24 Лист01-31/260
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про розгляд проектної заявки

203
20.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03959/08-24 Лист02-02-17/815
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд проектних заявок

204
20.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04013/08-24 Лист02-01-14/436
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

205
07.04.2016від

№
від 02.06.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04014/08-45 ЛистБ/Н
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про схвалення проекту рішення сільради "Про 
добровільне об'єднання територіальних громад"

206
31.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04018/08-45 Лист244
НОВЕНСЬКА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи

207
19.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04021/08-22 Листб/н
ТЕМІРІВСЬКА СІЛЬРАДА ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО 
Р-НУ
Про вирішення питання автобусного сполучення 
м.Гуляйполе - с.Темирівка

208
02.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04057/08-22 Лист0523
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про організацію нового маршруту для перевезення 
пасажирів

209
25.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів

03927/08-20 Лист05-09/1090
Про надання інформації за КПКВК 7781010

210
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04015/08-20 Лист05-09/1090
Про бюджетний запит на 2017 рік по КПКВК 
7781010

211
31.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

03921/08-37 Лист01-34-01/314
Про нагородження за участь у акції "Великодній 
кошик солдату"

212
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

03874/08-43 Лист22-ц/778/1401/1
Про скасування розпорядження

213
27.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

03929/08-20 Лист1773/10/08-01-0
Про внесення змін до рішення облради від 
23.02.2012 № 9

214
30.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03928/08-41 Лист300/01/12-2016
Про виділення коштів з обласного бюджету

215
31.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

04002/08-41 Лист6366/02
Про надання інформації щодо користування 
земельними ділянками та сплати орендної плати за 
них ДНЗ "Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту"

216
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

03920/08-37 Лист3179/07
Про нагородження Московченко В.В. (інші)

217
20.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

03906/08-18 Лист09-19/5532
Про надання інформації щодо розгляду звернення 
Ненченка В.М.

218
31.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

04000/08-36 Лист12/6-19/5648
Про надання кандидатур до графіку роботи 
Громадської приймальні з надання безоплатної 
первинної правової допомоги при ГУ юстиції

219
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03875/08-43 Ухвала908/821/16
Про зобов'язання передачі об'єктів

220
25.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03968/08-43 Лист908/1437/16
Про порушення провадження у справі ТОВ "Агрос 
- М"

221
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03876/08-43 Лист808/1334/16
Заперечення на адміністративний позов

222
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03877/08-43 Лист808/1036/16
Про скасування заходів забезпечення 
адміністративного позову

223
25.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

03997/08-41 Лист3437вих-16
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
По надання переліку суб'єктів господарювання, 
яким видано ліцензії

224
01.06.2016від

№
від 02.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03871/08-41 Лист08-170вих16
Про надання інформації щодо прийнятих рішень з 
питань фінансування видатків на підготовку 
робітничих кадрів

225
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03899/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення степногірської селищної 
ради Василівського р-ну щодо недопущення 
ліквідації КП "Облводоканал" ЗОР

226
26.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03908/08-41 Лист50-3592вих-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо наявності на 
підприємствах, установах, організаціях області, що 
входять до системи держрезерву України бензину м 
арки А-92 та дизельного пального

227
31.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03941/08-41 Лист05/1-597вих-16
Про розгляд звернення КП "Облводоканал" ЗОР 
щодо припинення водопостачання населених 
пунктів області

228
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03860/08-49 Лист59/6/1-712дск
Про кримінальні правопорушення з боку посадових 
осіб ТОВ "Південьспецбуд" (з метою можливого 
використання)

229
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03861/08-41 Лист59/30/147нт
Про передумови до зростання соціальної напруги у 
Василівському районі

230
26.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Правові питання паперовий паперова

03953/08-41 Лист59/27-352нт
Про проблеми з енергопостачанням у м. Бердянськ

231
27.05.2016від

№
від 01.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

04030/08-41 Лист10/3/2-2621/-15
Про надання інформації та копій документів

232
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна казначейська служба України

03896/08-20 Лист12-08/335-7338
Про звітність щодо використання зведених 
кошторисів за 1 квартал 2016 року

233
26.04.2016від

№
від 31.05.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03880/08-34 Лист02-7264
Про фінансування заходів щодо забезпечення 
населення засобами індивідуального захисту 
органів дихання

234
25.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04040/08-34 Лист02-7793/162
Про технічну інвентаризацію захисних споруд 
цивільного захисту

235
02.06.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

03996/08-28 Лист15-1-2-6/2868
Про забезпечення оперативного інформування 
територіальних органів Служби про виникнення і 
поширення інфекційних хвороб,...

236
31.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03864/08-36 Лист64/13/22-16
Про переведення на рівнозначну посаду

237
13.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03993/08-36 Лист76/94/22-16
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 30.06-01.07.2016
Про участь у форумі

238
26.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03994/08-36 Лист77/70/22-16
Про потребу і пріоритетні напрями підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації 
держслужбовців

239
25.05.2016від

№
від 02.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04033/08-36 Лист73/94/22-16
НАВЧАННЯ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СЛУЖБ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 06-08.07.2016
Про участь у навчанні

240
25.05.2016від

№
від 03.06.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

03883/08-44 Лист1009/21-4-14
Про надання інформації щодо питань соціального 
захисту осіб, які брали участь в АТО (учасників 
бойових дій), та членів їх сімей

241
30.05.2016від

№
від 31.05.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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03865/08-21 Лист10-24-9443
Про захисні споруди цивільного захисту, які 
знаходяться в управлінні державних органів 
приватизації

242
24.05.2016від

№
від 30.05.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

33


