
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.07.16 по 29.07.16

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
Голова ОДА

05726/08-79 Протокол голови ОДА11
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.2    Бойко   А.Ю. (03.08.2016)
п.3    Шлея    В.В.  (10.08.2016) 
п.4.1 Лепський  О.М. (04.10.2016)
п.4.2 Медвідь  С.М.    (10.11.2016) 

1
27.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

05589/08-14 Лист04-23/5-1124
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про Рекомендації слухань у Комітеті ВРУ з питань 
науки освіти: "Законодавче забезпечення розвитку 
Національної інноваційної системи: стан та шляхи 
вирішення" (15.06.2016)

2
20.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

05585/08-10 Депутатське звернення349
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про надання інформації щодо абітурієнтів, що 
являються дітьми загиблих учасників АТО

3
15.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05590/08-10 Депутатське звернення344/ПР-219
НДУ ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.
Про звернення Кондратенка В.М. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

4
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

05591/08-10 Депутатське звернення871
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання копій договорів оренди, суборенди 
водного об'єкту, землі водного фонду під водним 
об'єктом, провести перевірку виконання умов 
договорів, проведення роз'яснювальної роботи з 
орендарем суборендарем водного об'єкту з приводу 
загального користування ним мешканцями 
сел.Івано-Ганнівка

5
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05592/08-10 Депутатське звернення867
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо продовження 
фінансування будівництва Кушугумської міської 
поліклініки

6
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05650/08-10 Депутатське звернення07/16-113
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про внесення змін до постанови КМУ від 
24.06.2016 № 395

7
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05651/08-10 Депутатське звернення322-132/16
НДУ КРИВЕНКО В.
Про підтримку ініціативи щодо облагородження 
зупинок у області

8
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05652/08-10 Депутатське звернення293/ЗОДА/16
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про надання інформації  щодо результатів 
перевірки автобусного маршруту № 38, та заходів 
реагування

9
22.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05808/08-14 Лист146/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.  (Борисову Б.М.)
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26.07.2016 № 427

10
28.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заповідники

2
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з/п
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05620/08-32 ЛистБ/Н
ХИЖНЯК А.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

11
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

05609/08-32 Листб/н
ЯКИМЕНКО О.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки

12
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05610/08-32 Листб/н
КАТАРГІН В.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки

13
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05611/08-32 Листб/н
МАЛИЙ А.Г.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки

14
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05612/08-32 Листб/н
ХИЖНЯК Л.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки

15
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05613/08-32 Листб/н
ШЕПЕЛЕВ В.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки

16
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05614/08-32 ЛистБ/Н
БАТІЙ В.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

17
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05615/08-32 Листб/н
ГАПОТІЙ В.С.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

18
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3



№
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05616/08-32 Листб/н
АНТИПЕНКО В.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

19
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05617/08-32 ЛистБ/Н
КОЖЕМЯКО С.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

20
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05618/08-32 Листб/н
ТИМОШЕНКО О.М.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

21
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05619/08-32 Листб/н
СИПКО С.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

22
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05621/08-32 Листб/н
ПЕДЬКО С.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

23
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05622/08-32 Листб/н
СМАГОРА С.С.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

24
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05623/08-32 Листб/н
НІКОГОСЯН Л.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

25
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05624/08-32 Листб/н
КОСАРЕНКО С.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

26
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
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05625/08-32 Листб/н
БОГДАНЧИКОВ Я.А.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

27
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05626/08-32 ЛистБ/Н
ФОКІН Г.А.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

28
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05627/08-32 ЛистБ/Н
ТОКОБАЄВА А.А.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

29
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05645/08-32 Листб/н
СТАРОСТЕНКО В.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

30
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05646/08-32 ЛистБ/Н
ГУБА Д.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

31
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05647/08-32 ЛистБ/Н
СТАРАСТЕНКО Т.П.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

32
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05648/08-32 Листб/н
МУРАДЯН М.Д.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

33
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05682/08-32 Листб/н
КОВАЛЬ Д.Р.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

34
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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05683/08-32 ЛистБ/Н
БАТІЙ С.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

35
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05684/08-32 ЛистБ/Н
БОЛОБАНОВ А.М.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

36
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05685/08-32 ЛистБ/Н
НІКОГОСЯН Г.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

37
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05686/08-32 Листб/н
ЛВОНЮК В.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

38
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05687/08-32 Листб/н
КОЖЕМЯКО С.С.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

39
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05688/08-32 Листб/н
ЗАРВІГОРОВА О.А.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

40
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05689/08-32 Листб/н
ПЕДЬКО В.Л.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

41
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05690/08-32 Листб/н
КОРОВКІН Є.Л.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

42
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

05691/08-32 Листб/н
МОРДВІНОВ В.А.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

43
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05692/08-32 Листб/н
ЯКИМЕНКО В.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

44
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05693/08-32 Листб/н
ГОРДІЄНКО Д.В.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

45
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05694/08-32 ЛистБ/Н
БОНДАРЕНКО С.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

46
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05695/08-32 Листб/н
ВОСТРІКОВ М.І.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

47
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05696/08-32 Листб/н
КЛИМЕНКО М.О.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

48
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05697/08-32 Листб/н
КОЛОМІЄЦЬ О.М.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

49
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05698/08-32 Листб/н
ГЕДІКОВ В.І.
Про затвердження проекту землеустрою та 
передача у власність земельної ділянки

50
19.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

05583/08-41 Лист05-307вих-16
ПРОКУРАТУРА АР КРИМ
Про надання інформації щодо кількості осіб, що 
переселилися з АР Крим та м. Севастополя та 
області

51
14.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05632/08-20 Лист1436/7
ГАЗЕТА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Про діяльність ТОВ "В Мережі"

52
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05661/08-24 Лист156
МБО "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ 
РЕФОРМИ"
Про реалізацію будівлі 

53
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05662/08-35 Лист155
МБО "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ 
РЕФОРМИ"
Про Договір щодо гуманітарного співробітництва

54
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05638/08-38 Лист70/16
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про оптимізацію ліжкового фонду 
Кам'янсько-Дніпровської ЦРЛ

55
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05801/08-35 Лист07/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про надання інформації для довідника

56
28.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05806/08-28 Лист279-9/2
ВГО "НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ 
УКРАЇНИ"
Про резолюціїєю Всеукраїнської конференції 
"Інтеграція стомованих хворих у суспільство. 
Проблемні питання та шляхи їх вирішення"

57
25.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05576/08-09 Доручення26521/1/1-16
(С.Кубів) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про чисельні звернення від учасників АТО щодо 
передачі їм безоплатно у власність земельних 
ділянок

58
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05577/08-09 Доручення24493/1/1-16
(В.Гройсман) Про стан виконання плану дій з 
реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини 

59
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05578/08-09 Доручення24808/7/1-14
(В.Федорчук) Про надання пропозицій щодо 
вдосконалення механізму працевлаштування 
випускників професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів

60
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05579/08-09 Доручення12235/0/2-16
(В.Федорчук) Про звернення виконкому 
Приазовської селищної ради Приазовського р-ну 
щодо водопостачання селища

61
23.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05713/08-03 Постанова448
Про затвердження Типових вимог до осіб, які 
претендують на зайняття посад державної служби 
категорії "А"

62
22.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05714/08-03 Постанова452
Про погодження реорганізації територіальних 
органів Держслужби у справах ветеранів війни та 
учасників АТО

63
22.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05715/08-03 Розпорядження501-р
Про затвердження комплексного плану заходів 
щодо реалізації положень Проектної загрози для 
ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання в Україні

64
22.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

05716/08-03 Розпорядження520-р
Про перерозподіл медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у 2016 році

65
22.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05717/08-09 Доручення18615/4/1-16
(Г.Зубко) Про повернення до бюджету суми 
невикористаної субсидії

66
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05718/08-09 Доручення24845/1/1-16
(Г.Зубко) Про забезпечення виконання вимог 
Закону України "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад"

67
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05719/08-09 Доручення26609/1/1-16
(В.Кістіон) Про створення міжвідомчої комісії

68
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05720/08-09 Доручення14/364/1-15
(П.Розенко) Про прискорення проведення роботи з 
передачі державного майна у комунальну власність

69
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05737/08-03 Постанова454
Про перейменування деяких територіальних 
органів Пенсійного фонду України

70
22.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05738/08-03 Постанова465
Про внесення змін та визнання такими. що 
втратили чинність, деяких актів КМУ

71
22.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05739/08-03 Розпорядження517-р
Про затвердження плану невідкладних заходів 
щодо погашення заборгованості із заробітної плати

72
22.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05740/08-03 Розпорядження530-р
Питання відзначення у 2016 році Дня хрещення 
Київської Русі - України

73
22.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання релігії та національностей 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

05741/08-03 Розпорядження531-р
Про затвердження плану заходів з відзначення 40-ї 
річниці створення Української Громадської Групи 
сприяння виконанню Гельсінських угод

74
01.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05742/08-04 Протокол наради 
(засідання)

27771/0/1-16
(В.Гройсман) Про проблемні питання розвитку 
місцевого самоврядування

75
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05743/08-09 Доручення27346/1/1-16
(В.Федорчук) НДУ ВАНАТ П.М.
Про передачу будівлі колишнього Інституту 
механізації тваринництва НААН в м. Запоріжжя 
Національному заповіднику "Хортиця"

76
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05744/08-09 Доручення48839/145/1-15
(П.Розенко) Про надання інформації щодо 
виконання ст.6 Указу Президента України від 
03.12.2015 № 678

77
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05745/08-09 Доручення26249/1/1-16
(В.Гройсман) Про аварійний стан будівлі 
Запорізького електротехнічного коледжу ЗНТУ

78
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05746/08-09 Доручення27459/1/1-16
(Г.Зубко) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виділення коштів на завершення будівництва 
інженерних споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави

79
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05782/08-09 Доручення27081/1/1-16
(П.Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про стан медичного забезпечення дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування в 
Україні

80
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05783/08-09 Доручення27491/1/1-16
(В.Кістіон) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виділення коштів на реконструкцію 
аеродромного комплексу міжнародного аеропорту 
Запоріжжя

81
28.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05784/08-09 Доручення27493/1/1-16
(С.Кубів) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про внесення доповнень до проекту постанови 
КМУ "Деякі питання надання у 2016 році 
субвенції..."

82
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05785/08-09 Доручення27488/1/1-16
(В.Гройсман) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про заборону закриття чи перепрофілювання 
мережі професійно-технічних навчальних закладів

83
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05786/08-09 Доручення27439/1/1-16
(П.Розенко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо продовження 
фінансування будівництва Кушугумської міської 
поліклініки

84
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05787/08-09 Доручення27393/1/1-16
(В.Гройсман) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про загрозу підтоплення грунтовими водами 
території Кам'янсько-Дніпровського р-ну

85
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05788/08-09 Доручення27772/1/1-16
(В.Гройсман) Про термомодернізацію житлових 
будинків

86
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05789/08-09 Доручення26559/1/1-16
(В.Гройсман) Про підтримку звернення учасників 
Аграрного форуму області

87
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05790/08-09 Доручення23363/8/1-16
(Г.Зубко) Про результати засідання міжвідомчого 
оперативного штабу Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС (15.07.2016)

88
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

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

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05606/08-20 Лист3022-09/22528-0
Про надання інформації щодо зміни користувача 
земельної ділянки, на якій буде розташовано об'єкт 
житлового будівництва, яким забезпечуватиметься 
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, ...

89
20.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05608/08-19 Лист3031-07/22720-0
Про сприяння в проведенні 23.08.2016 
консультацій з ЦСР у м. Запоріжжя

90
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

05653/08-35 Лист22/2-506-16
КОНСУЛЬТАЦІЇ 04.08.2016
Про участь у консультаціях

91
20.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05593/08-22 Лист7091/25/10-16
Про Рішення міжвідомчої наради з проблемних 
питань у сфері пасажирських автоперевезень

92
15.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

05635/08-27 Лист913/4/15-16
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Гуманітарно-методична співпраця" 
17-25.10.2016

93
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05747/08-29 Лист6609/13
Про участь у Всеукраїнському тренінгу із 
національно-патріотичного виховання 
спрямованого на формування ціннісних орієнтирів 
(07-09.09.2016)

94
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05600/08-26 Лист1/11-9678
Про заохочення Арнаутова  О.Г. (інші)

95
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

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

05582/08-28 Лист05.2-08/18114
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії забезпечення сталої 
відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі 
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
період до 2020 року та затвердження Плану заходів 
щодо її реалізації"

96
18.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05705/08-28 Лист3.28/17827
Про проект розпорядження КМУ "Про схвалення 
Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні 
на період до 2025 року"

97
14.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05605/08-24 Лист7/9--9089
Про зняття з контролю листа Мінрегіону від 
05.08.2014 №и7/9-9388

98
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05654/08-24 Лист7/9-9160
Про протокол селекторної нараді від 20.07.2016

99
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05656/08-45 Лист7/13-9002
Моніторинг фінансової спроможності 159 
добровільно об'єднаних територіальних громад

100
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05704/08-24 Лист7/12-9222
Про надання додаткової інформації щодо 
придбання та встановлення модульних будинків 
китайського виробництва (АТО)

101
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05729/08-45 Лист7/13-9241
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 29.07.2016
Про участь у селекторній нараді

102
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05733/08-24 Лист7/10-9303
Про надання інформації щодо заборгованості з 
державного бюджету пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення

103
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

Міністерство соціальної політики

05584/08-35 Лист10500/1/14-16/5
Про надання матеріальної допомоги родині Синиці 
М.Г.

104
18.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05595/08-35 Лист10770/0/14-16/11
Про надання інформації щодо діючої мережі 
оздоровчих закладів

105
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05607/08-30 Лист10568/0/14-16/57
Про захист прав дітей з зони проведення АТО

106
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05734/08-35 Лист10967/0/14-16/19
Про соціальний захист осіб з інвалідністю

107
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05768/08-37 Лист01-5124/43
Про нагородження Криуліна О.В. (інші)

108
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05799/08-22 Лист01/02-26/03945
Про електропостачання Центру надання 
адміністративних послуг м. Запоріжжя

109
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05794/08-49 Лист121дск
Про надання інформації щодо залучення бійців 9 
полку оперативного призначення Нацгвардії 
України до несення служби на блокпостах навколо 
м. Мелітополь

110
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05674/08-10 Депутатське звернення174
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про звернення Букало Г.С. щодо виділення 
земельної ділянки

111
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

05761/08-10 Депутатське звернення70
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про незаконну діяльність з перевезення пасажирів 
в смт Кирилівка Якимівського р-ну

112
28.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05780/08-10 Депутатське звернення3
ДОР ШИНКАРЕНКО В.Л.
Про проведення енергоаудиту в КУ "Запорізький 
обласний спеціалізований будинок дитини 
"Сонечко) ЗОР

113
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05813/08-17 Лист07.02-13
ДОР ДЕМ'ЯНЕНКО Є.М.
КРУГЛИЙ СТІЛ 02.08.2016
Про участь у роботі "круглого столу"

114
29.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Обласна рада

05657/08-17 Лист3447/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету КП 
"Облводоканал" ЗОР

115
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05673/08-17 Розпорядження92-р
Про Консультативно-дорадчу раду з питань 
місцевого самоврядування та регіонального 
розвитку при голові Запорізької облради

116
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05706/08-17 Розпорядження93-р
Про скликання сьомої позачергової сесії 
Запорізької облради сьомого скликання

117
22.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05722/08-17 Лист3416/01-11
Про додаткове виділення коштів з обласного 
бюджету

118
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05754/08-17 Лист3474/01-20
Про надання кандидатур до нагородження

119
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

05755/08-17 Лист33533/01-05
Про оновлення персонального складу Національної 
ради з питань створення та забезпечення 
функціонування ОСББ

120
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05723/08-17 Лист50
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про виконання рішення облради від 29.03.2012 № 9 
"Про обласну програму подолання та запобігання 
бідності на 2012-2015 роки"

121
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

05598/08-22 Лист41/6701
Про фінансування встановлення індивідуальних 
лічильників газу для жителів області в обласному 
бюджеті

122
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05663/08-22 Лист53/6843
Про відсутність номінацій природного газу на 
першу декаду серпня 2016 р.  Концерн "Міські 
теплові мережі"

123
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05811/08-22 Лист51/7012
Про припинення  газопостачання промисловим 
підприємствам

124
29.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

05636/08-22 Лист007-40/10975
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію в/ч 3029

125
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05681/08-44 Лист005-110/11235
Про затвердження "Переліку посад та професій 
військовозобов`язаних за підприємствами і 
організаціями  період мобілізації та воєнного часу

126
22.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05750/08-37 Лист006-05/11434
Про погодження проекту Інвестиційної програми 
на 2016 рік

127
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05664/08-37 ЛистЯВ/02-1566
Про нагородження  Безкороваєва В.О. (інші)

128
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

05679/08-44 Лист22-7686
Про створення спільних оперативних груп

129
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05680/08-44 Лист22-7684
Про діяльність громадського формування з 
охорони громадського порядку та державного 
кордону "Народна самооборона Запорізької 
області" на території Якимівського та 
Приазовського районів

130
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05802/08-44 Лист22-3966
Про створення спільних оперативних груп 

131
30.06.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

05749/08-37 Лист1822
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Ходаса О.О. (інші)

132
28.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

05629/08-22 ЛистДН-3 04/753
Про компенсацію пільгового перевезення громадян

133
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05643/08-43 Лист63-2016
ТОВ "АГРОС-М"
Про визнання незаконним та скасування 
розпоряджень

134
15.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05666/08-37 Лист77
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА НЕЗАЛЕЖНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТВ-5"
Про нагородження Зайченко Н.С.

135
18.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05670/08-44 Лист764
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про сприяння в передачі документації ТОВ 
"Південспецбуд"

136
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05671/08-44 Лист823
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погодження заміни рубероїда

137
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05672/08-44 Лист822
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погодження конструктива укриття для екіпажу

138
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05701/08-32 Лист0209
ТОВ "АВТОРЕМПОБУТСЕРВІС"
Про відновлення меж земельної ділянки

139
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05759/08-32 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про надання копій документів  ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

140
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05760/08-32 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про проведення 29.07.2016 зборів 

141
28.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05594/08-43 Адвокатський запит74
АДВОКАТ ЛИШЕНКО С.С.
Про проведення перевірки нещасного випадку, що 
трапився 22.05.2016 на території музею "Садиба 
Попова", розташованого в м. Василівка

142
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05630/08-22 Лист1268
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ремонт автодороги по вул. Тепличній

143
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05641/08-32 Лист2/731
АТ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ"
Про надання дозволу на проведення нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки

144
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05642/08-32 Лист2/732
АТ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

145
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05675/08-29 Лист25/07-01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Про сприяння в проведенні відкритого чемпіонату 
Запорізької області серед крейсерських яхт

146
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05728/08-44 Лист1/2747
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬККОМАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про оголошення мобілізації на поставку техніки

147
27.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05769/08-24 Листб/н
ФОП АНАЦЬКИЙ О.В.
Про погодження паспортів водного об'єкту

148
28.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05803/08-24 Лист2518
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про розрахунки за спожиту електроенергію

149
18.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05807/08-44 Лист1/2682
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ 
РАЙВІЙСЬККОМІСАРІАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про анульовання відстрочки від призову до 
Збройних Сил

150
25.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

05669/08-24 Лист03/2519
Про надання фінансової допомоги

151
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05628/08-32 Лист16
ПРИМОРСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УТМР
Про внесення змін до рішення Ради оборони 
Запорізької області від 22.06.2016 № 68

152
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05634/08-32 Лист21-07-16/8
ГО "ЦЕНТР ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ"
Про ситуацію на закритому полігоні твердих 
побутових відходів № 2

153
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05658/08-38 Лист009/2016
ЗОБФ "ПОСМІШКА ДИТИНИ"
Про сприяння в проведенні благодійного проекту 
"Коло друзів"

154
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05660/08-38 Листб/н
ГО "ЦЕНТР БОРОТЬБИ З НАРКОЗАЛЕЖНІСТЮ"
Про протидію наркозалежності

155
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05709/08-22 Лист19
ГО "ОБ'ЄДНАННЯ ЖБК СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ "ВІКТОРІЯ"
Про встановлення газових лічильників для 
побутових споживачів багатоквартирних будинків

156
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05710/08-23 Лист21/2016
ГО "РЕГІОНАЛЬНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 
"АГРАРНИЙ СЕКТОР"
Про співробітництво з Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації

157
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05758/08-37 Лист74
СПІЛКА КОЗАКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про нагородження Конюченка І.І. (інші)

158
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

05762/08-19 Лист27/07
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗУ 
ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
Про включення до складу співзасновників Агенції 
регіонального розвитку Запорізької області

159
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05805/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Колеснік Л.І. (інші)

160
25.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Редакції газет

05727/08-37 Лист83
КП "РЕДАКЦІЯ ЯКИМІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ГАЗЕТИ "СЛОВО ТРУДІВНИКА"
Про нагородження Белименко Т.В.

161
15.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

05776/08-43 Лист335/7598/16-а
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Судова повістка про виклик до суду на 14.09.2016

162
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05812/08-43 Лист2-во/311/48/2016
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про усунення перешкоджання у користуванні 
земельною ділянкою

163
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05665/08-37 Лист5236
Про нагородження Корнєєвої С.П. (інші)

164
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

05668/08-37 Лист262
ДНЗ "МИХАЙЛІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про нагородження Удовіченка В.К.

165
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05721/08-02 Указ300/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників металургійної та 
гірничодобувної промисловості

166
16.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05753/08-37 Лист01-33/683
Про нагородження Котляра Ю.В. (інші) 

167
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05735/08-24 Лист01-30/999
Про  відключення об'єктів водопостачання від 
електропостачання

168
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05751/08-36 Лист01-44/990
Про направлення до району завідуючого 
мобілізаційним сектором облдержадміністрації 
Безвершенка С.В.

169
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05752/08-22 Лист01-29/968
Про повернення на баланс філії "Василівський 
ДЕД" асфальтобетонного заводу

170
21.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

05601/08-36 Лист05-29/0558
Про погодження переведення Черевко М.Ф.

171
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05602/08-36 Лист05-29/0560
Про погодження переведення Добриднік І.П.

172
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05603/08-36 Лист05-29/0559
Про погодження переведення Потапенко В.І.

173
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05604/08-36 Лист05-29/0557
Про погодження переведення Савченко Ю.І.

174
21.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05809/08-20 Лист05-25/0585
Про виділення кошів на придбання бульдозера

175
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05810/08-36 Лист05-29/0588
Про збільшення граничної чисельності працівників 
райдержадміністрації

176
25.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

05676/08-20 Лист01-01-27/1/544
Про виділення коштів з ради оборони області на 
заміну вікон в райвійськкомісаріаті

177
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

05774/08-37 Лист164/01-15
Про нагородження Новохатька М.М.

178
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05775/08-37 Лист161/01-15
Про нагородження Чуба О.Г.

179
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05708/08-37 Лист01-08/2092
Про нагородження Хобота В.П. (інші)

180
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05677/08-20 Лист01-01-13/0512
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

181
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05763/08-23 Лист01-01-25/0528
Про ситуацію з замором річкової риби

182
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05764/08-24 Лист01-01-25/0529
Про створення Асоціації водокористувачів 
Запорізької області 

183
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05767/08-36 Лист01-01-28/0528
Про надання роз'яснень щодо постанови КМУ від 
06.04.2016 № 292

184
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

05766/08-36 Лист01-16/0798
Про надання роз'яснень щодо оплати праці 
держслужбовців

185
26.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05773/08-20 Лист01-16/0789
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт покрівлі Куйбишевської  ЗОШ І-ІІІ ступенів

186
22.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05711/08-36 Лист03-02/52-к
Про погодження звільнення Гайдаєнко Н.В.

187
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05712/08-37 Лист03-02/51-к
Про нагородження Бутенка В.В. (інші)

188
22.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05736/08-24 Лист01-01-16/0724
Про надання дозволу на виготовлення 
проектно-кошторисної документації

189
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05770/08-20 Лист01-01-16/0717
Про збільшення кошторисних призначень для 
виплати заробітної плати

190
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05772/08-24 Лист01-01-16/0729
Про надання дозволу на проведення поточного 
ремонту

191
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

25



№
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

Приазовська райдержадміністрація

05771/08-37 Лист01-06/752
Про нагородження Чубенка О.В.

192
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05702/08-36 Лист01-35/0878
Про погодження звільнення Девятирікової З.І.

193
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05631/08-24 Лист02-01-29/337
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про критичний стан питного водопостачання на 
території сільради

194
18.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05637/08-24 Лист0687
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про розрахунок тарифу на централізоване 
водопостачання

195
20.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05659/08-24 Лист392
НОВОДАНИЛІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про капітальний ремонт водопровідної мережі в с. 
Велика Тернівка Якимівського р-ну

196
22.06.2016від

№
від 26.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05703/08-45 Лист01-21/497
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

197
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05756/08-20 Лист01-21
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

198
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26



№
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

05777/08-24 Лист02-01-30/217
ГЮНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

199
27.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05778/08-39 Лист309
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів

200
28.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05804/08-22 Лист1252
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про незаконну діяльність з перевезення пасажирів

201
21.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райрада

05586/08-10 Депутатське звернення253
Про депутатське звернення Будовської Л.А. щодо 
надання дозволу на розробку проектів землеустрою

202
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05587/08-10 Депутатське звернення250
Про звернення депутатів Токмацької райради до 
органів державної влади щодо події в Токмацькому 
відділенні поліції Пологівського ВП 20.04.2016

203
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05588/08-10 Депутатське звернення247
Про звернення депутатів Токмацької райради до 
органів державної влади щодо подальшої доли ДП 
"Хлібна база № 74"

204
19.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

05644/08-37 Лист01/5/6224
Про нагородження Назарова О.Г.

205
22.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорькій 
області

27



№
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

05678/08-28 Лист02.3-10/878
Про включення фахівців територіальних органів 
Держпродслужби до робочих комісій щодо 
визначення готовності учбово-виховних закладів до 
роботи

206
21.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

05667/08-37 Лист5314/07
Про нагородження Лихач О.В. (інші)

207
22.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

05707/08-37 Лист0809-15-15/4068
Про нагородження Куксенка О.В. (інші)

208
26.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05798/08-20 Лист08-08-15-15/411
Про грубі порушення фінансово-бюджетної 
дисципліни в КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

209
28.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

05725/08-37 Лист01-12/154
Про нагородження Сергієнка О.Г.

210
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

05599/08-19 Лист058ф
Про включення до складу співзасновкиків Агенції 
регіонального розвитку Запорізької області

211
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

05633/08-37 Лист18/01-652
Про нагородження Саматуги М.В.

212
13.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05580/08-44 Лист1180
Про навчання штабів районів територіальної 
оборони у військових комісаріатах

213
25.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"
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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

05800/08-37 Лист52-р
Про нагородження Шабанова О.В.

214
28.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05732/08-22 Лист25-22/25-1095
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення наради щодо використання 
диференційованих тарифів на електроенергію

215
27.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура

05581/08-41 Лист1107вих-16
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
НАРАДА 27.07.2016
Про участь у нараді

216
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05639/08-41 Лист01-76-3-вих-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо мережі дитячих 
оздоровчих, освітніх та лікувальних закладів, а 
також спеціальних установ для дітей

217
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05781/08-41 Лист01-76/2-вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо мережі дитячих 
оздоровчих, освітніх та лікувальних закладів, а 
також спеціальних установ для дітей

218
22.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05757/08-41 Лист05/1-230-06
Про надання інформації щодо надання у 
користування ТОВ "Камелот-Інвест" та ТОВ 
"Орловське мисливське господарство 2014" 
мисливських угідь

219
28.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05795/08-41 Лист05/3-286вих-16
Про надання інформації щодо стану виконання 
судового рішення стосовно скасування державної 
реєстрації права власності на землю

220
26.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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05796/08-41 Лист19-р
Про звернення Степногірського селищного голови 
Кондратюка І.А. щодо відключення об'єктів 
водопостачання від енергопостачання

221
26.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05724/08-22 Лист10/1147
Про виділення коштів з резервного фонду для 
закупівлі запасів дизпалива та бензину

222
27.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05596/08-41 Лист59/19/1-108нт
Про водопостачання м. Бердянськ та причини 
збитковості КП "Бердянськводоканал"

223
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05597/08-41 Лист59/19/1-114нт
Про відключення від водопостачання сіл 
Семенівської сільради Мелітопольського р-ну

224
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05730/08-49 Лист59/33-5119дск
Про результати фактичного розміщення матеріалів 
з питань державної безпеки України

225
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05731/08-41 Лист59/19/1-118нт
Про забезпечення пожежної безпеки в регіоні

226
25.07.2016від

№
від 27.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05748/08-41 Лист59/6/3-1065нт
Про антитерористичну захищеність об'єктів 
залізничного транспорту

227
25.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05779/08-41 Лист59/2-692нт
Про проведення розвідувальних робіт та 
археологічних досліджень в Новомиколаївському 
р-ні області

228
28.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05793/08-41 Лист59/19/1-119нт
Про можливе припинення питного водопостачання 
в Василівському р-ні області

229
29.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України
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05792/08-44 Лист0.63-8863/0/6-16
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до деяких розпоряджень КМУ"

230
27.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

05797/08-41 Лист19-108602-16-ви
Про звернення Степногірського селищного голови 
Кондратюка І.А. щодо відключення об'єктів 
водопостачання від енергопостачання

231
25.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05655/08-34 Лист02-10563/161
Про Методичні рекомендації з розроблення 
положень про структурні підрозділи з питань 
цивільного захисту місцевих державних 
адміністрацій

232
22.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

05640/08-28 Лист15-1-2-6/6391
Про ускладнення епідемічної ситуації щодо 
захворюваності населення

233
22.07.2016від

№
від 25.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05699/08-28 Лист15-1-2-6/6576
Про включення фахівців територіальних органів 
Держпродслужби до робочох комісій щодо 
визначення готовності учбово-виховних закладів до 
роботи

234
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

05765/08-36 Лист1/15-12-548
Про надання інформації щодо випускників 
Національної академії

235
18.07.2016від

№
від 28.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05791/08-36 Лист113/94/22-16
Про участь у третьому етапі Всеукраїнської 
спартакіади серед збірних команд держслужбовців

236
26.07.2016від

№
від 29.07.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пенсійний фонд України
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05649/08-37 Лист23821/06-10
Про нагородження Зоріної Л.Ф.

237
25.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

05700/08-33 Листб/н
Про участь у роботі Восьмої сесії Ярмарку 
китайських інвестицій за кордон 20-21.10.2016

238
26.07.2016від

№
від 26.07.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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