
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.08.16 по 12.08.16

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06073/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Ахмерова Р.С. (інші)

1
09.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

06132/08-79 Лист122
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

06007/08-14 Лист04-23/17-1181
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про рішення Комітету від 06.07.2016 "Про 
створення робочої групи за результатами 
проведення круглого столу на тему: "Формування 
духовної безпеки української нації: теорія, довід, 
практика"

3
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

06006/08-10 Депутатське звернення07/16-680/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про забезпечення Комишуваської АЗПСМ 
автомобілем швидкої допомоги

4
29.07.2016від

№
від 08.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

06126/08-32 Листб/н
ЧЕРНОВА Ю.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

5
01.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

Інші кореспонденти

06067/08-27 Лист01-09/90
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКРАДА 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛ.
ХІІІ ФЕСТИВАЛЬ "УКРАЇНСЬКИЙ КАВУН - 
СОЛОДКЕ ДИВО"
Про участь у фестивалі

6
09.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06087/08-28 Лист2180/14
ДП  "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "КУРОРТ 
БЕРЕЗІВСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"
Про направлення учасників АТО на лікування до 
санаторію

7
01.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06088/08-27 Лист136
ДЕПУТАТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛРАДИ 
КОСТЮШКО І.В.
Про сприяння в розповсюдженні інформації щодо 
фестивалю Льону в Коростенському р-ні обл. 
27.08.2016

8
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06093/08-22 ЛистЕЕДН-1775
ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на вересень 
2016 р.

9
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06186/08-13 Лист2016/08/7
ПРОЕКТНИЙ ОФІС ПРООН В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 22.08.2016

10
10.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06187/08-13 Лист120
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
Про проведення зустрічі 16.08.2016

11
11.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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06193/08-33 Лист563
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ МТП"
СЕМІНАР 04.10.206
Про участь у семінарі

12
11.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Партії та громадські організації

06015/08-38 Лист77777/96/04
КООРДИНАЦІЙНА РАДА ВЕТЕРАНСЬКИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
Про Звернення Всеукраїнського збору 
представників ГО ветеранів та учасників АТО до 
керівництва держави, ЦОВВ та інститутів 
громадського суспільства

13
20.07.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06044/08-27 Лист8
ГО "КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ФУНДАЦІЯ  
ЛІБЕРИ ЛІБЕРАТІ"
Про сприяння щодо участі в літературному 
конкурсуі"Кальміюс"

14
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06059/08-35 Лист01-13/896-СПО
СПО ОБ'ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК
Про виконання рішень Уряду щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати

15
05.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06191/08-23 Листб/н
АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ
СЕМІНАР-НАРАДА 26.08.-04.09.2016
Про участь у семінарі-нараді

16
12.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06192/08-20 Лист061/5
ГО "ІНСТИТУТ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ"
Про  розгляд Меморандуму щодо співпраці

17
12.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Релігійні організації

06097/08-31 Листб/н
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
Подяка в організації та проведенні концерту

18
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06083/08-18 Лист0925-16
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом липня 2016 року

19
08.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06084/08-18 Лист0810-16
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом 1 півріччя 2016 року

20
13.07.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06024/08-04 Протокольне рішення29030/0/1-16
(П.Розенко) Про  підготовку та відзначення 
150-річчя від дня народження М.Грушевського

21
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06025/08-09 Доручення28860/0/1-16
(І.Климпуш-Цинцадзе) Про надання інформації 
щодо здобутків Уряду за результатами співпраці з 
ЄС та МФО та перспективні плани співпраці з ЄС 
та МФО

22
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06026/08-09 Доручення17451/9/1-14
(С.Кубів) Про підтримку проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України "Про погодження 
укладених мирових угод"

23
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06027/08-09 Доручення3591/43/1-14
(С.Кубів) Про виконання розділу ІІ протоколу № 3 
від 23.12.2014 засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС

24
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06028/08-09 Доручення27908/1/1-16
(П.Розенко) Про сприяння створенню та діяльності 
галузевих (міжгалузевих) територіальних органів 
соціального діалогу

25
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06029/08-09 Доручення13058/0/2-16
(М.Тітарчук) Про порядок реєстрації документів в 
КМУ

26
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06089/08-09 Доручення28863/1/1-16
(В.Федорчук) Про звернення Обласної 
координаційної ради з питань козацтва при 
Запорізькій облдержадміністрації щодо 
нагородження Озерової Т.Я.

27
08.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06141/08-04 Протокол наради 
(засідання)

29447/0/1-16
(Г.Зубко) Про проблемні питання процесу 
добровільного об'єднання територіальних громад, 
зокрема, проведення перших місцевих виборів

28
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06142/08-09 Доручення27511/1/1-16
(П.Розенко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про створення госпітального округу з лікарнею 
інтенсивного лікування на базі КУ Пологівська 
ЦРЛ ПРР 

29
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06143/08-09 Доручення28932/1/1-16
(П.Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про звернення Колпакової І.Г. щодо сприяння в 
організації їй протезування та лікування за 
бюджетні кошті та з інших питань

30
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06144/08-09 Доручення13211/0/2-16
(В.Федорчук) Про неналежні умови зберігання 
заборонених і непридатних пестицидів на території 
області

31
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06145/08-09 Доручення29127/1/1-16
(П.Розенко) Про виділення житла внутрішньо 
переміщеним особам з інвалідністю із Донецької, 
Луганської областей та АР Крим

32
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06146/08-09 Доручення23082/2/1-16
(С.Кубів) Про розгляд листа Енергодарської 
міськради щодо виділення земельних ділянок 
учасникам бойових дій в зоні проведення АТО

33
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ 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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06178/08-09 Доручення13360/0/2-16
(В.Гламаздін) Про звернення ЖБК "Пртон-2" та 
ЖБК № 288 "Ферросплавщик" щодо методики 
звіряння для визначення суми коштів, яка буде 
повернута до державного бюджету

34
11.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06179/08-09 Доручення28790/1/1-16
(Г.Зубко) Про проведення 
інформаційно-роз'яснювальної роботи та надання 
методичної, консультативної допомоги об'єднаним 
територіальним громадам

35
10.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06180/08-09 Доручення28848/7/1-16
(С.Кубів)Про внесення змін до розпорядження 
КМУ від 24.06.2016 № 395

36
11.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06185/08-49 Доручення1025/1/1-16-ДС
(С.Кубів) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (25-31.07.2016)

37
10.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

06149/08-32 Лист5/3-17/7366-16
Про надання переліку дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

38
04.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06150/08-32 Лист5/3-17/7367
Про надання інформації щодо якості виконаних 
робіт з розробки документів, що обгрунтовують 
обсяги викидів для підприємств, установ, 
організацій,...

39
04.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06153/08-32 Лист5/3-9/7352-16
НАРАДА 30.08.2016
Про участь у нараді

40
04.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

06066/08-33 Лист4232-06/25005-0
Про міжнародну продовольчу виставку 
16-20.10..2016

41
08.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06079/08-27 Лист4504-04/25309-0
Про надання інформації щодо розвитку 
туристичної індустрії

42
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06131/08-33 Лист4232-06/25360-0
Про надання інформації щодо проведення 
міжрегіональних та регіональних виставок і 
ярмарків у 2017 році

43
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06140/08-33 Лист4314-05/23684-0
Про співробітництво з Саудівською Аравією

44
28.07.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06173/08-33 Лист4232-06/25415-0
Про міжнародну виставку в Йорданії 10-13.04.2017

45
10.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06190/08-33 Лист4231-06/24721-0
Про розробку Національної експортної стратегії

46
05.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06080/08-27 Лист08-08/19
ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 18.08.2016
Про участь у консультаціях

47
08.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06181/08-27 Лист09-08/07
Про розміщення в регіоні білбордів і лайтбоксів

48
09.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

06017/08-31 Лист915/18-15-16
Про актуальні питання у сфері 
державно-конфеційних відносин

49
25.07.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06053/08-29 Лист6957/13
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання  молоді на 
2017 рік"

50
05.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

06058/08-44 Лист503/5/271
Про виділення у постійне користування земельної 
ділянки  ДП "Укрконверсбуд"  у м. Мелітополь

51
28.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06041/08-26 Лист1/9-420
Про підтримку інститутів післядипломної 
педагогічної освіти

52
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

06171/08-26 Лист1/9-428
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.08.2016
Про участь у селекторній нараді

53
11.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06008/08-37 Лист11.02-16/215/193
Про нагородження Авраменка М.О.

54
27.07.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06016/08-24 Лист7/15-8734
Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2016 
року

55
14.07.2016від

№
від 08.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06019/08-24 Лист7/10-9746
Про ціни на послуги з управління 
багатоквартирним будинком

56
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06042/08-19 Лист7/31-9782
Про визнання територій депресивними

57
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

06051/08-24 Лист7/15-9454
Про показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України

58
29.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06065/08-24 Лист8/9-2519-16
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
13-16.09.2016
Про участь у конференції

59
30.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06147/08-24 Лист7/10-9951
Про надання інформації щодо підприємств 
комунальної теплоенергетики, водопостачання та 
водовідведення, яким на підставі судових рішень 
накладено арешт на рахунки

60
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06148/08-24 Лист7/10-9953
НАРАДА 17.08.2016
Про визначення заходів, необхідних для 
забезпечення сталого проходження опалювального 
сезону 2016/17 рр.

61
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06152/08-24 Лист7/10-9952
Про надання інформації щодо заборгованості 
підприємств централізованого водопостачання та 
водовідведення за спожиту електроенергію

62
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06047/08-35 Лист10816
Про надання потреби у видатках для розселення та 
облаштування депортованих кримських татар та 
осіб інших національностей, які були депортовані з 
території України

63
25.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06048/08-35 Лист11114/0/14-16/01
Про здійснення контролю за дотриманням прав 
людини у стаціонарних відділеннях соціального 
обслуговування 

64
29.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06049/08-35 Лист10861/0/14-16/13
Про застосування окремих положень Закону 
України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну 
службу" в місцевих державних адміністраціях

65
25.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06050/08-35 Лист10540/0/14-16/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

66
19.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06054/08-35 Лист11320/0/14-16/19
Про вивезення недієздатних осіб та осіб, цивільна 
дієздатність яких обмежена, з району проведення 
АТО

67
02.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06055/08-35 Лист11119/0/14-16/56
Про зміни умов оплати праці працівників центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

68
29.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06056/08-35 Лист10982/0/14-16/56
Про підготовку кандидатів у патронатні вихователі

69
27.07.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06172/08-35 Лист11702/0/14-16/11
Про надання інформації щодо стану впровадження 
представниками закладів оздоровлення та 
відпочинку виховних систем 
національно-патріотичного спрямування для 
молоді

70
10.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство юстиції

06068/08-33 Лист12.3-26/630
Про візит в Україну делегації Підкомітету ООН із 
попередження катувань

71
09.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольський міськвиконком

06082/08-28 Лист02-32/592-3
Про покращення медичної допомоги хворим з 
термінальною нирковою недостатністю

72
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Приморський міськвиконком

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06018/08-45 Лист01-20/1178
Про створення спільної робочої групи

73
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Приморська міська рада

06118/08-45 Лист01-20/1188
Про створення об'єднаної територіальної громади

74
08.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06030/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР СУРЖАН О.В.
Про звернення КП "Токмак теплоенергія" щодо 
опалювального сезону 2016-2017 років

75
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06031/08-10 Депутатське звернення72
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
будівництво підводного газопроводу с.Охрімівка

76
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06071/08-10 Депутатське звернення02-188
ДОР КЮРЧЕВ В.М.  (Гугніну Е.А.)
Про створення комісії щодо проведення перевірки 
нещасного випадку, що трапився 22.05.2016 на 
території музею "Садиба Попова", розташованого в 
м. Василівка

77
08.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Обласна рада

06036/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін до Програми покращення стану 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення Запорізької області на 2016 рік, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
25.02.2016 № 6 (зі змінами)

78
28.07.2016від

№
від 08.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06037/08-17 Лист3194/01-27
Про створення комісії з питань ТЕБ та НС для 
недопущення екологічної катастрофи у 
Василівському районі

79
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06069/08-17 Лист01-26/1283
Про надання пропозицій щодо продовження 
трудових відносин з керівниками комунальних 
підприємств

80
08.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06078/08-17 Лист01-26/1288
Про надання інформації щодо проектної 
документації по об'єкту "Будівництво зовнішніх 
мереж та споруд каналізації селища Кирилівка 
(виконання техніко-економічного обгрунтування)"

81
09.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06102/08-17 Лист3540/01-21
НДУ ВАНАТ П.М.
Про звернення Запорізької райдержадміністрації 
щодо виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету для поліклініки в смт Кушугум

82
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06103/08-17 Лист
НДУ ВАНАТ П.М.
Про звернення Азовської сільради Розівського р-ну 
щодо виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт водогону

83
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ паперовий паперова

06104/08-17 Лист01-26/1290
Про надання переліку заходів з виконання 
Програми розвитку міжнародної діяльності та 
залучення іноземних інвестицій в економіку області

84
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06105/08-17 Лист3434/01-13
Про розгляд листа УСБУ в Запорізькій області 
щодо фінансового стану КП "Бердянськводоканл" 
ЗОР

85
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06133/08-10 Депутатське звернення026
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про адресну грошову допомогу громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах

86
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06151/08-17 Лист01-26/1293
Про надання переліку об'єктів, замовником по яких 
було Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

87
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06154/08-17 Лист3433/01-27
Про покращення пожежної безпеки в регіоні

88
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06155/08-17 Лист3231/01-11
Про звернення Антонівської сільради 
Вільнянського р-ну щодо виділення коштів з 
обласного бюджету на виконання ремонтних робіт 
по магістральному водопроводу

89
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06156/08-17 Лист3611/01-11
Про внесення змін до рішення облради від 
28.01.2016 № 10

90
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06189/08-17 Лист3393/01-27
Про надання інформації щодо створення 
госпітальних округів в області

91
11.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06033/08-17 Лист174
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо стану освоєння 
коштів та стану проведення робіт

92
08.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06034/08-17 Лист175
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо освоєння коштів 
обласного бюджету, передбачених на капітальні 
видатки

***РІЗНІ ВИКОНАВЦІ***

93
08.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

13
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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"Дніпроспецсталь"

06013/08-37 Лист103-457
Про нагородження Гусарова О.О. (інші)

94
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06137/08-22 Лист007-41/12235
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
вересень 2016 року

95
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

06177/08-32 Лист1/05-н-16658
Про орендну плату за договором оренди землі

96
08.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

06139/08-27 Лист848/М
Про надання роз'яснення щодо порядку 
подовження дозвільних документів з розміщення 
спеціальних рекламних конструкцій

97
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

06038/08-44 Лист011-0722
Про направлення до Центрального ОРВК 
м.Запоріжжя працівників комбінату

98
08.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06123/08-44 Лист011-0729
Про направлення до військових комісаріатів 
районну проживання працівників комбінату 

99
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06062/08-29 Лист53-09-1684
Про виділення коштів  волейбольній команді 
"Орбіта-ЗТМК-ЗНУ"

100
08.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

"Мотор Січ"

06169/08-37 Лист1108/УК
Про нагородження Данилова С.М. (інші)

101
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

06159/08-37 Лист32-8863
Про нагородження Магдичанського С.М. (інші)

102
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

06045/08-37 Лист4978
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Шевчук О.П. (інші)

103
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06160/08-37 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3840
Про нагородження Маслова М.Б. (інші)

104
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06060/08-35 Лист193
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

105
08.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06166/08-35 Лист196
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати працівникам ТОВ 
"Мелітопольські теплові мережі"

106
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06046/08-32 Лист01/232
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про поновлення дії договору оренди земельної 
ділянки

107
08.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06081/08-24 Лист09/08/16
ТОВ "ЧИСТЕ МІСТО - ЗАПОРІЖЖЯ"
Про утилізацію відходів на очисних спорудах

108
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06086/08-22 Лист671
ДП "ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ" 
Про надання роз'яснень щодо механізму та 
процедури повернення невикористаних сум 
субсидії на оплату послуг індивідуального 
опалення

109
03.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06095/08-22 Лист157
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про відмову від укладання договору на 
обслуговування приміського маршруту

110
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06125/08-37 Лист03-531
Про нагородження Горнікова Ю.О. (інші)

111
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06167/08-32 Лист08-08/16-01
ТОВ "АЛЬЯНС-ЮК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою на відведення в користування 
земельної ділянки на умовах оренди

112
08.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06014/08-32 Лист478/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про розроблення проектно-кошторисної 
документації

113
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06075/08-37 Лист7/1456
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Дудніченка В.А. (інші)

114
05.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06134/08-41 Листб/н
АНТИКОРУПЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИ 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про припинення корупційних зловживань в КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

115
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06170/08-37 Лист316/10/08-22-04
Про відкликання нагородного листа щодо 
нагородження Скоробогатової О.М. 

116
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06184/08-22 Лист13/1424
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про наслідки обмеження споживання 
електроенергії до рівня екологічної броні

117
11.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

06119/08-24 Лист02/2600
Про виділення коштів з обласного бюджету

118
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06072/08-27 Лист48/16
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про проект реконструкції арки Перемоги

119
03.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06085/08-22 Лист69-01/16
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про врегулювання правовідносин між ОСББ/ЖБК 
та ПАТ "Запоріжгаз"

120
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06111/08-24 Лист71-01/16
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розробку Порядку та механізму компенсації 
частини суми кредиту

121
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06163/08-28 Лист5652
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про відновлення  ремонтних робіт на харчоблоці

122
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06039/08-27 Лист1638/16-05-27/6-
Про участь 16-18.09.2016 у туристичному 
фестивалі "Відпочивай активно"

123
03.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Уповноважений Президента України з прав дитини

06182/08-15 Лист32-07/1719
(М.Кулеба) Про надання інформації щодо 
вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які здобули 
базову загальну середню освіту, а також повну 
загальну середню освіту,...

124
08.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06098/08-24 Лист01-17/758
Про внесення змін до програми "Питна вода 
Запорізької області"

125
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06099/08-24 Лист01-17/757
Про внесення змін до програми "Питна вода 
Запорізької області"

126
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06100/08-24 Лист01-17/756
Про внесення змін до програми "Питна вода 
Запорізької області"

127
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06106/08-24 Лист01-17/755
Про внесення змін до програми "Питна вода 
Запорізької області"

128
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06107/08-24 Лист01-17/754
Про внесення змін до програми "Питна вода 
Запорізької області"

129
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06108/08-24 Лист01-17/759
Про внесення змін до програми "Питна вода 
Запорізької області"

130
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

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

06077/08-24 Лист01-30/1065
Про  відключення об'єктів водопостачання від 
електропостачання

131
09.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06174/08-21 Лист01-87/1061
Про передачу реєстраційних справ робочій групі 
райдержадміністрації

132
08.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06120/08-36 Лист05-29/0634
Про погодження переведення Онушка А.В.

133
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06113/08-36 Лист03-02/54-к
Про погодження звільнення Дугіної С.В.

134
02.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06114/08-32 Лист1630/01-20
Про внесення змін до переліку заходів

135
08.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06032/08-36 Лист01-01-16/0763
Про погодження звільнення Гелетюка В.В.

136
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06115/08-23 Лист01-01-16/0767
Про продовження терміну завершення першого 
етапу операції "Урожай-2016"

137
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06116/08-36 Лист01-01-16/0774
Про погодження звільнення Лісовського О.К.

138
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

06121/08-36 Лист01-24/741
Про погодження звільнення Олійника Ю.П.

139
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06070/08-32 Лист1498/01-35
Про поновлення договорів оренди землі ТОВ 
"Гірничодобувна компанія "Мінерал"

140
05.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06129/08-24 Лист01-28/767
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану територій

141
04.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06109/08-18 Лист01-48/0953
Про адміністративний позов  Старун С.М. до 
Приморської міськради та міського голови 
Божкової О.А.

142
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06122/08-36 Лист01-35/0946
Про погодження звільнення Одинокого О.М.

143
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06127/08-20 Лист01-20/0651
Про збільшення асигнувань по КЕКВ 2111 та КЕКВ 
2120

144
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06130/08-36 Лист01-35/0942
Про погодження переведення Бондаревського К.Г.

145
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06020/08-37 Лист61-35/0774
Про нагородження Герасімюка Л.О.

146
01.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06021/08-20 Лист61-35/0795
Про надання роз'яснень щодо виплат водіям 
автотранспортних засобів

147
05.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06117/08-24 Лист61-35/0796
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт системи централізованого 
водопостачання

148
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

Чернігівська райдержадміністрація

06064/08-22 Лист01-11/0507
Про підключення електропостачання Бердянському 
центру профтехосвіти

149
09.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06090/08-24 Лист01-07/26/0517
Про внесення змін до програми "Питна вода 
Запорізької області" та "Стратегії розвитку 
Запорізької області на 2016-2020 роки"

150
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06091/08-20 Лист01-07/26/0523
Про кредиторську заборгованість по КЕКВ 2111 та 
КЕКВ 2120

151
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

06011/08-45 Лист01-25/424
Про проект рішення "Про звіт 
райдержадміністрації щодо здійснення делегованих 
їй радою повноважень"

152
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька райрада

06110/08-20 Лист01-23/418
Про внесення змін до помісячного розпису 
державного бюджету

153
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

06175/08-28 Лист01-21/153
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 27.07.2016 № 431

154
09.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06012/08-20 Лист02-01-25/0724
БІЛЬМАЦЬКА (КУЙБИШЕВСЬКА) СЕЛИЩНА 
РАДА БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ 
Про виділення коштів з обласного бюджету

155
03.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06061/08-32 Лист1680/03
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

156
04.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06094/08-24 Лист1712
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про підключення об'єктів водопостачання до 
електропостачання

157
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06128/08-24 Лист02-01-30/217
ГЮНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

158
27.07.2016від

№
від 10.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06136/08-32 Лист0777
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА  
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про порушення вимог чинного земельного 
законодавства

159
02.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06161/08-24 Листб/н
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ 
Про забезпечення питною водою мешканців села

160
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06162/08-24 Листб/н
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ 
Про створення робочої групи  щодо причин 
відсутності питної води в селі

161
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

22



№
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

06164/08-24 Лист02-01-20/308
НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

162
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06165/08-32 Лист392/02-01-23
ВИНОГРАДНЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволів на розробку проекту  
землеустроїв 

163
03.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06176/08-45 Лист715
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРЖЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про створення спільної робочої групи

164
08.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Якимівська райрада

06035/08-10 Депутатське звернення02-13/234
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЯКИМІВСЬКОЇ РАЙРАДИ 
З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ ТА 
БЮДЖЕТУ
Про виділення коштів на продовження будівництва 
міжселищного газопроводу

165
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

06076/08-37 Лист08-34-09/462
Про нагородження Герасімюка Л.О. (інші)

166
08.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

06112/08-20 Лист5/1360
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

167
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Апеляційний суд Запорізької області

06124/08-43 Лист22-ц/778/3503/1
Судова повістка про виклик до суду на 10.11.2016

168
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06194/08-43 Лист22-ц/778/3558/1
Про стягнення недорахованої стипендії Грінченка 
Р.І.

169
09.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06096/08-37 Лист03-09.1/242-563
Про нагородження Гончар О.О. (інші)

170
10.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06157/08-20 Лист06.2-09/339-560
Про стан використання субвенцій

171
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06010/08-34 Лист01/3-1/6542
Про передислокацію Професійного пожежного 
поста № 6 ГУ ДСНСУ в Запорізькій обл.

172
03.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

06168/08-32 Лист2688/09
Про погодження переліків суб'єктів 
господарювання з високим та середнім ступенями 
ризику

173
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

06183/08-20 Лист08-02-15-15/433
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за І півріччя 2016 року

174
09.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців
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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

06188/08-37 Лист068-ф
Про нагородження Брагінського М.І. (інші)

175
12.08.2016від

№
від 12.08.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06074/08-44 Лист1278
Про виділення автобусів 29.08.2016

176
08.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06135/08-44 Лист343/пр
Про виконання планового завдання з відбору 
кандидатів на військову службу за контрактом

177
10.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06022/08-43 Лист808/1509/16/155
Про прийняття справи до провадження

178
04.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06158/08-20 Лист13-15/338
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА 
ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТМЕДИЦИНИ
Про виділення коштів на реалізацію програми з 
підвищення енергоефективності

179
11.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

06009/08-41 Лист2301/01
Про урочисте вручення паспортів 16-річним 
юнакам та дівчатам, які народилися 24.08.2000

180
01.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області

06138/08-41 Лист3493/39/107/01-2
Про участь співробітників Департаменту в 
проведенні відкритих торгів із закупівлі шкільних 
автобусів

181
09.08.2016від

№
від 11.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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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

06063/08-41 Лист59/Г-424/22
Про проведення спільної з керівниками ТОВ 
"ЗТМК" наради щодо зберігання 
хімічно-небезпечних відходів

182
07.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

06101/08-49 Лист59/2/2-1243дск
Про облік інформації з обмеженим доступом

183
09.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

06023/08-43 УхвалаК/800/20850/16
Про касаційну скаргу голови Запорізької 
облдержадміністрації

184
01.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

06040/08-41 Лист10/1/1-2026-16
Про надання інформації щодо обсягу грошових 
коштів, перерахованих на рахунки підрядних 
організацій

185
08.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

06052/08-22 Лист15-13/5-5211
Про проведення комплексного інспекційного 
обстеження енергоблоку № 2 Запорізької АЕС 
(15-19.2016)

186
04.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06057/08-22 Лист142-03/17/5-16
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об'єктами відновлювальної енергетики та 
альтернативних видів палива

187
03.08.2016від

№
від 09.08.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

06092/08-27 Лист1151/4-1/1116
ВОРКШОП "СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
ФІЛЬМКОМІСІЇ В УКРАЇНІ" 16-18.09.2016
Про участь у воркшопі

188
05.08.2016від

№
від 10.08.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України
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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

06043/08-41 Лист0411-111/26488
Про надання копій документів щодо створення 
обласних робочих груп

189
08.08.2016від

№
від 08.08.2016
№ Правові питання паперовий паперова

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