
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.08.16 по 05.08.16

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
Верховна Рада України

05985/08-01 Закон України1446-VIII
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за керування транспортними 
засобами у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння або впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість 
реакції

1
07.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05986/08-01 Закон України1464-VIII
Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2016 рік"

2
14.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05987/08-01 Закон України1462-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям щодо соціального захисту членів сімей 
учасників АТО

3
14.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05988/08-01 Закон України1475-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення умов для міжнародної 
кооперації суб'єктів літакобудування та розвитку 
вітчизняного літакобудування

4
14.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05989/08-01 Закон України1469-VIII
Про ратифікацію Паризької угоди

5
14.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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05990/08-01 Закон України1437-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

6
07.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05991/08-01 Закон України1436-VIII
Про внесення зміни до ст.14 Закону України "Про 
зайнятість населення" щодо додаткових гарантій у 
сприянні працевлаштуванню учасників бойових 
дій, які брали безпосередню участь в АТО, 
забезпеченні її проведення

7
07.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05992/08-01 Закон України1472-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання окремих питань 
правового режиму території, що зазнала 
радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

8
14.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05993/08-01 Закон України1474-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо документів, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію 
ЄС візового режиму для України

9
14.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Народні депутати України

05815/08-10 Депутатське звернення20 80828
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Залевської З.П. щодо виділення 
санаторно-курортної путівки

10
27.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05816/08-10 Депутатське звернення137-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про звернення Азовської сільради Розівського р-ну 
щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт водогону

11
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

2
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05842/08-10 Депутатське звернення142-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про звернення Запорізької райдержадміністрації 
щодо виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на будівництво поліклініки в смт 
Кушугум

12
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05854/08-10 Депутатське звернення152-08/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про ситуацію навколо КЗ "Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР 

13
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05855/08-10 Депутатське звернення888
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення голови Августинівської сільради 
Колесник І.Т. щодо виділення коштів з обласного 
бюджету на реконструкцію водопровідної мережі

14
25.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

05853/08-33 Листб/н
V КОНГРЕС ІНІЦІАТИВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
29.09-01.10.2016
Про участь у конгресі

15
23.05.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

05845/08-32 Листб/н
КУРОПАТА О.А.
Про надання дозволу на розробку документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

16
01.08.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05821/08-22 Лист21
ТОВ "НТП "ОБЕРІГ"
Про впровадження системи автоматичного 
контролю за транспортними засобами в регіоні

17
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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05824/08-21 Лист074-486
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ 
КИЇВСЬКОЇ МДА
Про повідомлення щодо зняття з реєстрації місця 
проживання

18
25.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05846/08-27 Лист136
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ФОЛІО"
Про перелік видань серії "Шкільна бібліотека"

19
01.08.2016від

№
від 01.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05847/08-24 Лист18-07/16
ТОВ "ВАКУУМНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про розвиток та будівництва об'єктів інженерної 
інфраструктури смт Кирилівка Якимівського р-ну

20
18.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05860/08-33 Лист160729/1-04
БЮРО KFW В УКРАЇНІ
Про фінансове співробітництво

21
29.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05861/08-24 Лист49
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про протокол наради від 25.07.2016 

22
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05872/08-47 Лист10241
ТОВ "МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА"
Про надання комп'ютерного обладнання для шкіл 
України

23
29.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05873/08-35 Лист682
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЮНІСЕФ В УКРАЇНІ
Про створення робочої групи

24
29.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05909/08-44 Лист343/1/7191
ГУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про термінове надання документів щодо 
поновлення фінансування будівництва опорних 
пунктів у 2016 році

25
03.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

4



№
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05973/08-22 Лист271
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ..."
Про надання кандидатури до складу робочої групи

26
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06004/08-24 Лист16/138
ТОВ "КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
ПАРХОМЕНКО"
Про будівництво сміттєспалювальних заводів"

27
05.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05819/08-38 Лист169
ВБФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про результати проведення ХІ Всеукраїнської 
благодійної акції "Серце до серця"

28
22.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05825/08-38 Листб/н
БО ВБФ "ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ"
Про включення до обласної програми соціального 
захисту людей похилого віку,...

29
01.08.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05951/08-26 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА
Про сприяння в проведенні тренінгу для 
педагогічних працівників регіону 25-27.08.2016

30
04.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Посольства, консульства

05862/08-33 Лист121
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО ФР БРАЗИЛІЯ У М. 
ХАРКІВ
Про розширення співробітництва

31
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05826/08-09 Доручення27477/2/1-16
(В.Кістіон) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виділення додаткових коштів на будівництво 
автотранспортної магістралі  через р Дніпро в м. 
Запоріжжя

32
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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05827/08-09 Доручення27469/1/1-16
(В.Кістіон) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про відновлення дорожнього покриття на найбільш 
проблемних ділянках автомобільних доріг 
загального користування державного та місцевого 
значення

33
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05828/08-09 Доручення26958/1/1-16
(С.Кубів) Про розвиток відновлювальної 
енергетики

34
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05829/08-09 Доручення12555/0/2-16
(В.Федорчук) Про звернення Вільної профспілки 
медичних працівників України щодо 
Кам'янсько-Дніпровської ЦРЛ

35
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05830/08-09 Доручення27455/1/1-16
(П.Розенко) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про незабезпеченість місцевих державних 
адміністрацій коштами на запровадження з 
01.05.2016 Закону України "Про державну службу" 
в частині оплати праці

36
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05831/08-09 Доручення27103/1/1-16
(В.Федорчук) Про нагородження Озерової Т.Я.

37
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05832/08-09 Доручення25872/1/1-16
(Г. Зубко) Про соціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження АЕС

38
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05833/08-09 Доручення27399/1/1-16
(В.Кістіон) Про встановлення мораторію на 
підвищення тарифів на електроенергію

39
30.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05834/08-09 Доручення21493/4/1-16
(П.Розенко) Про бюджетне забезпечення закладів 
освіти та охорони здоров'я

40
27.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

05864/08-09 Доручення12673/0/1-16
(О.Саєнко) Про надання інформації щодо 
виконання п. 10 розпорядження КМУ від 
26.11.2014 № 1176

41
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05865/08-09 Доручення38220/76/1-12
(П.Розенко)  Про діяльність регіональних 
Координаційних рад по боротьбі  з порушеннями 
прав інтелектуальної власності

42
29.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05867/08-09 Доручення26788/11/1-13
(С.Кубів) Про зняття з контролю доручення КМУ 
від 30.08.2013 № 26788/3/1-13

43
30.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05911/08-04 Витяг з протоколуВП 31
(В.Гройсман) 2.3.  Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення отримання комп'ютерної техніки

44
27.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05912/08-03 Розпорядження566-р
Про затвердження плану заходів з підготовки 
об'єктів паливно-енергетичного комплексу України 
до осінньо-зимового періоду 2016/17 року та його 
проходження

45
27.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05913/08-09 Доручення5862/9/1-16
(І.Климпуш-Цинцадзе) Про встановлення суми 
заборгованості за рішеннями національних судів в 
рамках виконання рішень Європейського суду з 
прав людини

46
01.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05914/08-09 Доручення28016/1/1-16
(В.Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Малокатеринівської селищної ради 
щодо вирішення питання підтоплення селища

47
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05915/08-09 Доручення28003/1/1-16
(С.Кубів) Про забезпечення належного 
громадського порядку та публічної безпеки в 
Україні

48
01.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05916/08-09 Доручення27678/1/1-16
(Г.Зубко) Про розгляд звернення Приморської 
міськради щодо подій в місті та районі, пов'язаних 
з реформою місцевого самоврядування

49
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05917/08-09 Доручення48689/280/1-12
(С.Кубів) Про організаційні питання діяльності 
центрів надання адміністративних послуг

50
01.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05918/08-09 Доручення15952/5/1-16
(І.Климпуш-Цинцадзе) Про  проведення у 2017 
році Року Японії в Україні

51
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05961/08-49 Доручення993/1/1-16-ДСК
(С.Кубів) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (18-24.07.2016)

52
02.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05982/08-04 Протокол наради 
(засідання)

28603/0/1-16
(Г.Зубко) Про шляхи розблокування арештованих 
рахунків підприємств теплоенергетики, 
водопостачання та водовідведення з метою 
забезпечення їх підготовки до сталої роботи в 
осінньо-зимовий період 2016/17 року

53
02.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05983/08-09 Доручення27726/1/1-16
(П.Розенко) Про співпрацю між Україною та 
Литвою у сфері освіти

54
02.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05984/08-09 Доручення15691/57/1-13
(І.Климпуш-Цинцадзе) Про відзначення Дня 
Європи у 2016 році

55
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05817/08-44 Лист2721-16/22934-0
Про розбронювання матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву

56
22.08.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05971/08-25 Лист3301-05/23955-0
Про розміщення рекламних матеріалів щодо 
Закону України "Про публічні закупівлі"

57
01.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

06003/08-33 Лист4232-06/24702-0
Про міжнародні виставки у Великій Британії

58
05.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05970/08-33 Лист51/36-216-2894
Про виставкові та інвестиційні заходи за кордоном

59
03.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05835/08-29 Лист6712/4.2
Про макети соціальної реклами до 
ХХХІОлімпійських ігор 2016 року

60
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05858/08-26 Лист1/11-10337
Про надання інформації щодо заходів з питань 
сприяння розвитку інноваційної діяльності та 
трансферу технологій

61
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05946/08-26 Лист1/9-412
Про забезпечення отримання комп'ютерної техніки

62
29.07.2016від

№
від 04.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05844/08-28 Лист06.23-58/3190/10
МІЖНАРОДНА ПОЇЗДКА 17-25.10.2016
Про участь у поїздці

63
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05857/08-24 Лист7/11-9289
Про зміни № 1 до ДБН В.24-2-2005 "Полігон 
твердих побутових відходів. Основні положення 
проектування"

64
26.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05994/08-45 Лист7/13-9712
Про надання інформації щодо об'єднаних 
територіальних громад

65
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05999/08-24 Лист7/9-9405
Про надання інформації щодо оснащення 
побудинковими приладами енергії та холодної води 
багатоквартирних будинків та створення ОСББ 

66
28.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06005/08-24 Лист7/9-9711
Про надання інформації щодо стану ліфтового 
господарства житлового фонду України

67
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05839/08-30 Лист11057/0/14-16/56
Про надання інформації  щодо кількості 
патронатних сімей, які надаватимуть послуги 
патронату над дитиною

68
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05840/08-35 Лист11096/0/14-16/19
Про надання інформації щодо виконання ст.6 Указу 
Президента України від 03.12.2015 № 678

69
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05889/08-29 Лист11139/0/14-16/59
Про надання інформації щодо виготовлення і друку 
посвідчень за рахунок видатків із місцевих 
бюджетів

70
29.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство юстиції

05891/08-33 Лист12.3-26/618
Про візит в Україну делегації Підкомітету ООН із 
попередження катувань

71
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

05972/08-46 Лист01/02-18/04024
Про забезпечення житлом  звільнених 
військовослужбовців

72
03.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05890/08-10 Депутатське звернення172
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про прискорення вводу в експлуатації соціально 
важливих об'єктів району

73
03.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05965/08-10 Депутатське звернення2/2016/1
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про надання графіків виконання 
будівельно-монтажних робіт

74
27.07.2016від

№
від 04.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

05843/08-17 Лист3354/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт будівлі Гуляйпільського 
районного  краєзнавчого музею

75
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05876/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про внесення змін та доповнень до Програми 
боротьби з онкологічними захворюваннями в 
Запорізькій області на період до 2016 року, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
14.05.2010 № 15

76
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05877/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про внесення змін до цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням облради від 24.11.2011 № 9

77
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05878/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін та доповнень до  Обласної 
цільової програми "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду-ІІІ" на 2015-2018 роки, 
затвердженої рішенням облради від 05.03.2015 № 
26, зі змінами

78
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
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Форма зберігання 
документа

05879/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до Програми впровадження 
елементів електронного урядування в Запорізькій 
області на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням 
облради від 24.09.2015 № 6

79
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05880/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін  та доповнень до Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
облради від 31.05.2016 № 6

80
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05881/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін  до обласної Програми 
підвищення якості та ефективності виконання 
представницьких та управлінських функцій 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування та території Запорізької 
області на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням 
облради від 22.11.2012 № 15, (зі змінами та 
доповненнями)

81
28.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05893/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)1
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
облради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та 
доповненнями

82
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05894/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2016 році, затвердженого рішенням 
облради від 31.03.2016 № 18, зі змінами та 
доповненнями

83
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05895/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
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)

84
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05896/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)6
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)

85
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

05897/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про внесення змін та доповнень до  Програми 
розвитку міжнародної діяльності та залучення 
іноземних інвестицій в економіку Запорізької 
області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 
облради від 31.03.2016 № 6

86
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05920/08-17 Лист3450/01-10
ДОР ВОЛОШИН М.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
виконання робіт по освітленню

87
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05922/08-17 Лист3454/01-11
Про недопущення відключення від 
електропостачання КП "Облводоканал" ЗОР

88
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05923/08-17 Лист3372/01-27
Про звернення ПАТ "Запорізький рибокомбінат" 
щодо розробки довгострокової програми по 
зарибленню Каховського водосховища

89
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05924/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін до Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням облради від 14.02.2013 № 3 
(зі змінами)

90
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05925/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про внесення змін до обласної цільової  програми 
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки (зі 
змінами), затвердженої рішенням Запорізької 
облради від 05.03.2015 № 3

91
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05926/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області, розвитку 
матеріально-технічної бази органів і підрозділів 
внутрішніх справ, прокуратури, УСБУ в 
Запорізькій області, спеціалізованих підрозділів 
міліції ВВ МВС України, Управління податкової 
міліції ДПС у Запорізькій області на 2012-2016 
роки (зі змінами та доповненнями), затвердженої 
рішенням Запорізької облради від 23.02.2012 № 9

92
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05927/08-17 Рішення28
Про внесення змін до рішення облради від 
09.04.2015 № 41 "Про нагороди та відзнаки 
Запорізької облради"

93
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05928/08-17 Рішення17
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 28.01.2016 № 10 "Про обласний бюджет на 
2016"

94
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05956/08-17 Лист01-26/1255
Про надання паспортів об'єднаних територіальних 
громад області

95
04.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05957/08-17 Лист01-26/1253
Про надання інформації щодо стану освоєння 
коштів в розрізі об'єктів, які фінансуються за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку

96
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
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05958/08-17 Лист3181/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
об'єкти в Михайлівському районі області

97
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05959/08-17 Лист3238/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету КЗ 
"Запорізький Академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара" ЗОР

98
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05960/08-17 Лист3291/01-11
Про виділення додаткових коштів на утримання 
Токмацької ЦРЛ

99
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05968/08-17 Лист01-26/1262
Про надання інформації щодо переліку заходів з 
будівництва, ремонту та реконструкції на КЗ 
"Обласний перинатальний центр" ЗОР

100
04.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05996/08-17 Лист173
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання переліку регіональних програм станом 
на 01.08.2016

***РІЗНІ ВИКОНАВЦІ***

101
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05997/08-17 Лист3085/01-13
Про звернення КП "Облводоканал" ЗОР щодо 
будівництва локальних очисних споруд для 
системи водовідведення смт. Степногірськ

102
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05892/08-17 Лист171
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 25-27.07.2016

103
27.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15
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05998/08-17 Лист53
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА (Гугніну Е.А.)
Про висновки та рекомендації постійної комісії

104
03.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

05975/08-22 Лист53/7172
Про відсутність достатніх підтверджених планових 
обсягів природного газу на  першу декаду серпня 
2016 р.  Концерн "Міські теплові мережі"

105
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06001/08-22 Лист53/7008
Про затвердження Графіку переведення 
підприємств на резервні види палива

106
29.07.2016від

№
від 05.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05981/08-32 Лист16-07/1674
Про надання роз'яснень щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності

107
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05823/08-32 Лист299
ТОВ "ІНДУСТРІЯ, ЛТД"
Про відновлення меж земельної ділянки

108
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05875/08-32 Лист76
ТОВ "ТОКМАК-АГРО"
Про реєстрацію права власності держави на 
земельну ділянку

109
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05882/08-22 Лист945
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

110
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16
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05898/08-22 Лист77
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про незгоду з результатами конкурсу 
автоперевізників

111
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05900/08-22 Лист939
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про накладання штрафних санкцій 
Мелітопольською ОДПУ ГУ ДФС в Запорізькій 
обл.

112
29.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05930/08-22 Лист06/225
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

113
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05932/08-32 Лист870/02-Мр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

114
03.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05943/08-44 Лист926/03
ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ПРОМБУДПРОЕКТ"
Про підписання додаткової угоди

115
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05966/08-45 Лист104/01-30
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ЛЕБІДЬ О.А.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації

116
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Інші кореспонденти

05820/08-44 Лист1/2678
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ 
РАЙВІЙСЬККОМІСАРІАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про анульовання відстрочки від призову до 
Збройних Сил у Шепотіна О.І.

117
25.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

17



№
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

05871/08-22 Лист13/1352
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

118
02.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05902/08-32 Лист216/10/08-22-03-
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛ.
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

119
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05954/08-37 Лист01/2109
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про нагородження Гордєєва Р.Б.

120
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05967/08-41 Лист1211/50/2-2016
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ гу нп в 
запор.обл.
Про надання копій документів

121
20.07.2016від

№
від 04.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05977/08-32 Лист218
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ КОМІТЕТУ З 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МОН
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки

122
02.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05995/08-43 Адвокатський запит43
АДВОКАТ ПІКУЛИК В.В.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

123
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

05869/08-24 Лист03/2553
Про продовження терміну дії Договору позички 
між КП "Облводоканал" ЗОР та КП "Водоканал" м 
Запоріжжя

124
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

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

05850/08-37 Лист76/07
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Дяченка О.В. (інші)

125
24.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05851/08-37 Лист78/07
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Дробожана О.М.

126
24.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05899/08-38 Лист09
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Про перевірку оригіналів документів поданих на 
конкурс

127
30.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05929/08-38 Лист216/2016
ГО "АНТИМОНОПОЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ"
Про діяльність ПАТ "Запоріжгаз"

128
01.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05953/08-28 Лист144/16
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про заміну діалізного обладнання

129
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05963/08-44 Лист1
ГО "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"
Про перепоховання Мартьянова Д.А.

130
04.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05978/08-32 Лист16
ГО "ТОВАРИСТВО ГОРОДНИКІВ 
ВІЛЬНЯНСЬКА"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
земле відведення для ведення городництва

131
01.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05948/08-24 Лист986/13
ТАВРІЙСЬКИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ЦЕХ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Про припинення постачання електроенергії

132
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ 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

Установи охорони здоров'я

05870/08-28 Лист01-07/874
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про сприяння розвитку сучасної онкологічної 
допомоги хворим області

133
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06002/08-28 Лист5534
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про відновлення робіт на харчоблоці

134
05.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

05848/08-26 Лист01/2766
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про висновки комісії з службового розслідування 

135
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05814/08-15 Лист09-07/300
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.08.2016 
(переноситься)
Про участь у селекторній нараді

136
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05841/08-15 Лист03-01/2179
(В.Ковальчук) Про забезпечення участі 
регіональних колективів у Всеукраїнських 
фестивалях 23-24.08.2016

137
01.08.2016від

№
від 01.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05940/08-15 Лист09-07/310
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
кількості учнів в навчальних закладах регіону

138
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05903/08-36 Лист01-32/712
Про погодження звільнення Малярчук І.О.

139
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ 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

05904/08-36 Лист01-32/709
Про погодження переведення Макаревича О.С.

140
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05905/08-36 Лист01-32/713
Про погодження звільнення Воловик Л.В.

141
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05906/08-36 Лист01-32/710
Про погодження переведення Дерман Ю.П.

142
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05907/08-36 Лист01-32/715
Про погодження переведення Сенченка В.В.

143
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05908/08-36 Лист01-32/717
Про погодження звільнення Тарлопова І.О.

144
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

05883/08-36 Лист05-29/0610
Про погодження переведення Лизюри Ю.Ю.

145
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05884/08-36 Лист05-29/0602
Про погодження переведення Трошиної Т.В.

146
29.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05887/08-36 Лист01-20/0727
Про погодження переведення Кривеги Т.В.

147
01.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05939/08-37 Лист01-21/0716
Про нагородження Романенко Г.П.

148
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

05885/08-37 Лист167/01-15
Про нагородження Поліщак В.Я.

149
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05934/08-28 Лист164/01-37
Про потребу 6 доз  вакцини Індірабу

150
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ 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

Запорізька райдержадміністрація

05944/08-24 Лист01-14/2106
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану територій

151
27.07.2016від

№
від 04.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05974/08-20 Лист01-01-13/0542
Про розподіл субвенції на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території 
спостереження Запорізької АЕС

152
02.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

05949/08-32 Лист01-16/0810
Про прискорення виготовлення документації із 
землеустрою для учасників АТО

153
29.07.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05955/08-36 Лист03-02/54-к
Про погодження звільнення Дугіної С.В.

154
02.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05818/08-37 Лист03-12/0441
Про нагородження трудового колективу КП 
"Редакція газети "Михайлівські новини"

155
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05868/08-20 Лист03-12/0430
Про співфінансування об'єкту

156
22.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05935/08-36 Лист01-01-16/0738
Про погодження звільнення Кочіашвілі В.В.

157
01.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05936/08-36 Лист01-01-16/0754
Про погодження стажування Кононенко Т.В.

158
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ 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

05937/08-36 Лист01-01-16/0755
Про погодження стажування Пазій Т.П.

159
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05938/08-36 Лист01-01-16/0739
Про погодження звільнення Гелетюка В.В.

160
01.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05933/08-20 Лист01-12/0401
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
фінансування об'єктів

161
18.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05859/08-36 Лист62-35/0771
Про надання роз'яснень щодо оплати праці 
адміністраторів відділу райдержадміністрації

162
29.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

05921/08-45 Лист01-07/26/0509
Про створення об'єднаної територіальної громади 
на території Якимівського р-ну

163
02.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05901/08-22 Лист01-13/645
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автодороги по вул. Миру (Урицького)

164
03.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05931/08-39 Лист231/01-09-01
МАЛОТОКМАЧАНСЬКА СІЛЬРАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів

165
29.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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05952/08-24 Лист02-01-1-20/206
ТРУДОВА СІЛЬРАДА ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

166
27.07.2016від

№
від 04.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

05874/08-37 Лист01.1-30/214
Про нагородження Чепурного В.П. (інші)

167
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

05980/08-37 Лист01-34808/455
Про нагородження Ткачової Т.А. (інші)

168
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Господарський суд Запорізької області

05852/08-43 Ухвала908/1437/16
Про визнання недійсним договору оренди землі

169
25.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

05822/08-22 ЛистНЗР-9/48
Про укладання угод на компенсацію проїзду 
пільгових категорій громадян

170
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

05976/08-22 Лист32/3-3-147
Про звернення громадян на "гарячу лінію" з питань 
отримання телекомунікаційних послуг

171
03.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05950/08-44 Лист1253
МІТИНГ-РЕКВІЄМ 16.08.2016
Про участь у мітингу

172
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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05964/08-44 Лист1258
Про проведення навчальних зборів

173
04.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06000/08-44 Лист1266
Про надання інформації щодо можливостей 
місцево-економічної бази

174
05.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05849/08-43 Лист808/2276/16
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

175
26.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

05863/08-41 Лист125-8594вих
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання копії договору оренди нерухомого 
майна від 01.01.2003

176
01.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05919/08-41 Лист4713вих-16
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо земель оборони

177
03.08.2016від

№
від 03.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05888/08-41 Лист08-258вих16
Про надання переліку закладів освіти, дитячих 
закладів оздоровлення, дитячих лікувальних 
закладів  та спеціальних установ для дітей

178
28.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05910/08-41 Лист08-262вих16
Про надання інформації щодо випускників 2015 та 
2016 років з навчальних закладів інтернатного типу 
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

179
29.07.2016від

№
від 03.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05947/08-22 Лист22/1211
Про погодження використання коштів

180
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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05837/08-49 Лист59/2/2-1150дск
Про надання інформації 

181
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05838/08-49 Лист59/6/2-1083дск
Про проведення наради щодо використання 
електроенергії на ЗДП "Кремнійполімер"

182
29.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05941/08-41 Лист59/6/1-1080
Про надання інформації щодо кількості операцій з 
встановлення кульшових та колінних суглобів

183
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05942/08-41 Лист59/6/1-1079
Про надання інформації щодо участі у конкурсних 
торгах ТОВ "Нортон-Україна" та Представництва 
"Мілі Хелскере Лімітед"

184
03.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05962/08-41 Лист59/6/2-1075
Про повернення комунального майна ПП "Роса-2" 
до Приазовської селищної ради

185
01.08.2016від

№
від 04.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05836/08-39 Лист21-28-1947
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

186
28.07.2016від

№
від 01.08.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

05886/08-41 Лист10/3/2-26211-15
Про надання копій документів

187
02.08.2016від

№
від 02.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

05969/08-41 Лист10/2/2-26211-15
Про надання інформації щодо розпоряджень за 
результатами розгляду рішень Ради оборони 
Запорізької області 

188
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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05945/08-22 Лист1641/2/7.1-6
Про надання інформації щодо перейменування 
населених пунктів

189
28.07.2016від

№
від 04.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05979/08-22 Лист1747/2/5.2-6
Про співфінансування об'єктів ремонту 
автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення

190
04.08.2016від

№
від 05.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05856/08-27 Лист2417-27/4
Про участь у конкурсі на здобуття премії 
Президента України "Українська книжка року"

191
25.07.2016від

№
від 02.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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