
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.10.16 по 07.10.16

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

07549/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Шаповалової Т.Г., Костенко 
Г.П.

1
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07497/08-01 Закон України1486-VIII
Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей" щодо забезпечення рівності прав 
військовослужбовців на грошове забезпечення

2
06.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07498/08-01 Закон України1490-VIII
Про внесення зміни до Закону України "Про 
ратифікацію Конвенції про права інвалідів і 
Факультативного протоколу до неї"

3
07.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07499/08-01 Постанова1553-VIII
Про призначення позачергових виборів Червоного 
сільського голови (Червона сільська рада 
Великобілозерського району Запорізької області)

4
22.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07500/08-01 Постанова1538-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Актуальні питання зовнішньої політики України"

5
21.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07501/08-01 Постанова1527-VIII
Про Заяву ВРУ "Про невизнання Україною 
легітимності виборів до Державної Думи 
Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого 
скликання, їх результатів і правових наслідків та, 
відповідно, складу, повноважень, актів та рішень 
Державної Думи Федеральних Зборів Російської 
Федерації сьомого скликання"

6
20.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07544/08-14 Лист04-23/9-1365
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про парламентські слухання 16.11.2016 з питань 
фінансування освіти і науки

7
28.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07649/08-14 Лист04-34/10-231168
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про проведення слухань 19.10.2016

8
30.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07658/08-14 Лист04-34/10-233517
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про надання інформації щодо заходів з погашення 
заборгованості з заробітної плати

9
04.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

07504/08-10 Депутатське звернення1032
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на реконструкцію 
майданчика водонасосної станції в с. Листівка та с. 
Новосолоне Новомиколаївського р-ну

10
23.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07505/08-10 Депутатське звернення1024
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про фінансування ремонту автодороги обласного 
значення с. Верхня Терса - смт. Залізничне 
Гуляйпільського р-ну

11
22.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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07511/08-10 Депутатське звернення993
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про дотримання гр. Ружицьким І.М. земельного та 
природоохоронного законодавства під час 
використання земельної ділянки та водного об'єкту

12
19.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07512/08-10 Депутатське звернення1009
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на ремонт автодороги з с. 
Веселе Запорізького р-ну через с. Зоряне, 
Новодніпровка, Нововознесенка на Нікопольську 
трасу

13
20.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07513/08-10 Депутатське звернення1006
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів для заміни вікон та дверей 
Петропільського НВК по програмі 
енергозбереження

14
20.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07514/08-10 Депутатське звернення1046
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про право на земельну частку (пай) гр. Брехливого 
Л.І.

15
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07515/08-10 Депутатське звернення1050
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про право на земельну частку (пай) гр. Колбінцева 
О.М.

16
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07516/08-10 Депутатське звернення1053
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про підтоплення земельної ділянки гр. Мормуль 
О.М.

17
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07517/08-10 Депутатське звернення1000
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про проведення гідромеліоративних робіт на 
території смт Малокатеринівка Запорізького р-ну

18
20.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

3



№
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07518/08-10 Депутатське звернення1008
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про недопущення порушення умов договору на 
перевезення пасажирів по маршруту м. Запоріжжя 
АС "Критий ринок" - с. Морозівка

19
20.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07519/08-10 Депутатське звернення1021
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про субвенцію на виконання робіт з ремонту 
автомобільної дороги Т-04-01 
Дніпропетровськ-Васильківка-Покровське-Гуляйпо
ле-Пологи-Мелітополь

20
22.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07520/08-10 Депутатське звернення213/213-16/5
НДУ ШКРУМ А.І.
Про тестування мобілізованих на інфекційні 
захворювання

21
28.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07521/08-10 Депутатське звернення04-04/06-112(22
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОБ`ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
Про розгляд звернення Волконського І.В.

22
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07557/08-10 Лист09-16/692/ЗП
БАНДУРОВ В.В. 
Про вирішення питань щодо порушення 
земельного законодавства

23
30.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07593/08-10 Депутатське звернення10/16-142
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про виділення коштів з обласного фонду 
навколишнього природного середовища

24
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07594/08-10 Депутатське звернення10/16-144
НДУ  БАНДУРОВ В.В.
Про передбачення коштів на реконструкцію 
позаміського запасного пункту управління 
м.Василівка

25
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
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07615/08-10 Депутатське звернення182-285
НДУ  ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про створення об`єднаної Приморської міської 
територіальної громади

26
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07629/08-10 Лист190/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про відповідь на звернення щодо актуальних 
питань до зустрічі із народними депутатами 
України від 30.06.2016

27
26.09.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07632/08-10 Депутатське звернення10/16-146
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про вибори депутатів об`єднаних територіальних 
громад

28
05.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07664/08-37 Лист10/16-694/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про присвоєння почесного звання Качур О.Д.

29
03.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

07683/08-37 Лист150/319
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПОЛЬОВА ПОШТА 
В6266
Про нагородження Овдієнко К.В. (інші)

30
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07564/08-28 Лист38
ГО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ 
ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ"
Про проведення 04.11.2016 науково-практичної 
конференції

31
27.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07566/08-37 Лист60
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Панченка О.В. (інші)

32
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07567/08-37 Лист61
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Лощенко І.М. (інші)

33
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07583/08-45 Лист08/2-2016
МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про завершення заповнення обласної таблиці

34
29.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07653/08-32 Лист45
ГО "ТОВАРИСТВО ЧОВНОВЛАСНИКІВ 
"НЕПТУН 11"
Про надання в оренду земельну ділянку

35
06.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07508/08-27 Лист27-09/16-13
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЗМІНИ ОДНЕ ЖИТТЯ - 
УКРАЇНА"
Про зміщення банеру на сайті 
облдержадміністрації

36
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07523/08-33 ЛистUNDP/RPP/2016
ПРООН В УКРАЇНІ
Про проведення Національного форуму 
27.10-28.10.2016

37
28.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07582/08-45 Листб/н
GORSHENIN INSTITUTE
Про проведення Експертного Форуму "Ключові 
питання року" (12.10.2016)

38
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07591/08-33 Лист82
ТОВ "МІЛА МЕД"
Про вирішення конфліктної ситуації

39
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07592/08-10 Депутатське звернення04/10/16-001
ДОР  ГАТУНОК А.А.
Про вирішення питань оплати за комунальні 
послуги

40
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

07641/08-32 Лист21/6666
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" ВП "ДНІПРОВСЬКА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА"
Про надання дозволу на розробку землеустрою

41
05.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07654/08-32 Лист2910
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про вирішення питань пов`язаних із вилученням 
земельних ділянок

42
06.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07655/08-36 Лист23-11/363
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про надання додаткової інформації щодо 
підвищення кваліфікації в 2017 році

43
26.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07656/08-36 Лист23-11/419
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації 

44
28.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07662/08-29 Лист10-653
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про проведення 08.10.2016 звітно-виборчої 
Конференції Федерації легкої атлетики України 

45
04.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Посольства

07590/08-33 Лист61312/17-840-12
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ХОРВАТІЯ
Про проведення Посольством гуманітарної акції з 
оздоровлення українських дітей в Хорватії

46
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

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

07616/08-33 Лист02-09/117
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
БІЛОРУСЬ В ОДЕСІ
Про співробітництво

47
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

07626/08-43 Лист808/3402/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом Шлеї В.В.

48
30.09.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07506/08-45 Лист1119-16
Про відрядження з 19.10-20.10.2016 директора та 
його заступника до ДУ "Урядовий контактний 
центр"

49
26.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07493/08-09 Доручення35506/0/1-16
(Г. Зубко) Про селекторну нараду з питань 
підготовки до опалювального сезону 2016/17 року 
04.10.2016

50
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07494/08-09 Доручення35274/1/1-16
(В. Федорчук) Про формування показників 
міжбюджетних відносин на 2017 рік

51
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07495/08-09 Доручення35274/2/1-16
(В. Федорчук) Про формування показників 
міжбюджетних відносин на 2017 рік

52
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07496/08-09 Доручення34533/1/1-16
(В. Кістіон) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України Абрамову Д.О.

53
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

07502/08-04 Витяг з протоколу40
(В. Гройсман) 1. Про результати діяльності ДФС у 
2016 році

54
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07602/08-03 Постанова672
Про утворення Ради з питань відновлення та 
розбудови миру в Україні

55
14.09.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07603/08-03 Постанова674
Деякі питання реформування системи 
професійного навчання державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування

56
27.09.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07604/08-09 Доручення35821/0/1-16
(В.Гройсман) Про проведені протягом 2015-2016 
конкурси з відбору керівників суб`єктів 
господарювання державного сектору економіки

57
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07630/08-04 Протокол наради 
(засідання)

б/н
(В.Гройсман) Про розгляд проблемних питань в 
енергетичній галузі та стану здійснення заходів з 
підготовки паливно-енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду 2016/17 року (у форматі 
Антикризового енергетичного штабу)

58
28.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07631/08-09 Доручення35792/0/1-16
(В.Бондаренко) Про інформування Секретаріат 
КМУ про дату проведення та порядок денний 
засідань сесій обласної ради

59
03.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07668/08-09 Доручення35990/0/1-16
(В.Гройсман) Про перерозподіл освітньої субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам з метою 
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 
педагогічним працівникам

60
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ 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

07669/08-09 Доручення30990/5/1-16
(В.ФЕДОРЧУК) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати на підприємствах всіх форм 
власності

61
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07670/08-09 Доручення35987/0/1-16
(В.Гройсман) Про проведення зустрічей щодо 
надання роз`яснень при формуванні тарифів на 
житлово-комунальних послуг, опалення, 
природного газу, електроенергію, водопостачання

62
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07671/08-09 Доручення35154/1/1-16
(В.КІСТІОН) Про результати перевірки 
Держаудитслужби України

63
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07672/08-09 Доручення34534/1/1-16
(В.Кириленко) Про підготовку наукових і 
науково-педагогічних працівників

64
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

07673/08-09 Доручення35441/1/1-16
(С.КУБІВ) Про відновлення фінансування 
лісогосподарських підприємств Запорізької області

65
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07676/08-49 Доручення1482/18/1-14- ДС
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про виконання Плану 
невідкладних заходів до мінімізації дій РФ з 
дестабілізації ситуації в економіці України

66
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07677/08-49 Доручення1232/1/1-16-ДС
Про план організації виконання Указу Президента 
України від 23.09.2016  № 406 "Про Положення 
про територіальну оборону України" 

67
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07678/08-49 Доручення1214/1/1-16-ДС
(В.Гройсман) Про виконання плану заходів щодо 
захисту державних інформаційних ресурсів

68
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

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

07609/08-37 Лист37-25-1-11/1565
Про відзначення працівників АПР нагородами

69
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

07606/08-49 Д Лист13735/03/27/201
Про надання інформації, щодо виділення 
особливого складу Головному управлінні Нац. 
поліції в Зап. обл. та військової частити 3033 для 
забезпечення охорони важливих об`єктів

70
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07525/08-36 Лист5/3-14/8989-16
Про погодження укладання контракту з Воловиком 
Д.І.

71
26.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07667/08-36 Лист5/3-14/9371-16
Про погодження укладення контракту з Воловиком 
Д.І.

72
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

07622/08-22 Лист02/32-10354
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на листопад 2016 р.

73
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07623/08-22 Лист02/32-10353
Про граничні величини споживання електричної 
енергії для регіонів на листопад 2016 р.

74
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

07661/08-37 Лист1244/8/15-16
Про нагородження Жолудь Л.В.

75
03.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07625/08-29 Лист8376/5.1
Про звітність за формою №2-ФК "Звіт з фізичної 
культури і спорту" за 2016 рік

76
03.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

07539/08-44 Лист220/9119
Про пропозиції щодо актуалізації Переліку 
військових частин ЗСУ, над якими здійснюється 
шефство

77
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07650/08-44 Лист220/9261
Про надання згоди на включення Центрального 
військового санаторія "Приморський" до переліку 
військових частин ЗСУ над якими здійснюється 
шефство

78
30.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07682/08-28 Лист16-03/25772
Про запрошення на розширену презентацію та 
обговорення втілення реформи в сфері охорони 
здоров`я (10.10.2016)

79
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07542/08-22 Лист7/19-11924
Про ремонт асфальтового покриття дороги по вул. 
Чумаченка, 34

80
27.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07562/08-20 Лист7/7-11836
Про надання звітності за 9 місяців 2016 року

81
26.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07563/08-20 Лист7/19-11916
Про використання в роботі наказу від 22.09.2016 
№260

82
27.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07575/08-36 Лист7/13-12110
Про погодження проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

83
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07576/08-24 Лист7/9-12123
Про надання інформації контактних телефонів у 
зв`язку з реагування на аварійні ситуації у сфері 
ЖКГ

84
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07633/08-24 Лист7/9-12179
Про інформацію щодо стану повірки квартирних 
приладів обліку холодної та гарячої води

85
04.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07679/08-24 Лист8/12.3-42-16
Про засідання 10.10.2016 Української частини 
спільної українсько-німецької робочої групи

86
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07555/08-35 Лист14008/0/14-16/13
Про виконання у встановлені терміни рішення 
засідання Комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати, пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат від 
15.09.2016

87
26.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07556/08-35 Лист13874/2/14-16/24
Про направлення копій наказів

88
22.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07565/08-35 Лист892
Про затвердження Державного стандарту 
соціальної послуги посередництва (медитації)

89
17.08.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07618/08-35 Лист14543/0/14-16/59
Про проведення інформаційної кампанії

90
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07621/08-35 Лист14510/0/14-16/13
Про моніторинг показників заробітної плати за 
серпень 2016 року

91
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07636/08-35 Лист14607/0/14-16/59
Про проведення 26.10-27.10.2016 Міжнародної 
конференції "Протидія торгівлі дітьми: виклики та 
завдання сьогодення"

92
05.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07584/08-35 Лист31-29010-09-27/
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб, утримувачів субсидій та інших 
соціальних виплат

93
29.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07599/08-37 Лист16113/02-16/01
Про присвоєння почесного звання Чепіжко Л.І.

94
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07600/08-32 Лист01/02-21/00990
Про вирішення конфліктної ситуації у 
Запорізькому районі

95
03.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07601/08-28 Лист01/02-28/04719
Про медичний супровід загальноміського свята

96
03.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

07561/08-34 Лист01-01-47/4230
Про командно-штабне навчання

97
28.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07689/08-37 Лист05-25/915
Про нагородження Денисенко О.В.

98
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міська рада

07507/08-20 Лист01/02-33/04703
Про виділення коштів

99
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

07510/08-20 Лист02-24/729-1
Про виділення коштів на придбання 
екскаватору-навантажувача

100
29.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07579/08-22 Лист02-27/722-4
Про надання інформації щодо автоперевізників

101
26.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07665/08-22 Лист02-15/730-1
Про заборгованість за спожитий природний газ

102
29.09.2016від

№
від 07.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька міська рада

07573/08-20 Лист2541/21-13
Про виділення коштів

103
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07574/08-20 Лист2542/21-13
Про виділення коштів

104
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

07691/08-24 Лист01-13/423
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об`єднання 
територіальних громад

105
04.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

07660/08-45 Лист02-01-21/1487
Про внесення змін до проекту рішення

106
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Пологівська міська рада

07524/08-20 Лист2950/02-01-17
Про виділення коштів

107
29.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07492/08-10 Депутатське звернення4350/01-11
До звернення ДОР Буряка О.М.
Про збільшення депутатського фонду

108
29.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07526/08-17 Лист3957/01-11
Про передбачення коштів з обласного бюджету в 
2017 році

109
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07540/08-17 Лист01-13/1531
Про протокол наради від 19.09.2016 щодо 
вирішення проблемних питань початку 
опалювального сезону 2016/17 року в інтернатних 
установах галузі соціального захисту населення

110
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07581/08-17 Лист01-26/1540
Про екологічну ситуацію та продовольчу безпеку в 
рибному господарстві

111
30.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07596/08-17 Лист55
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про внесення доповнень до проекту 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації "Про затвердження обласного плану 
заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії 
подолання бідності"

112
10.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07612/08-45 Лист01-26/1554
Про проведення наради 06.10.2016

113
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07613/08-17 Лист4048/01-11
Про передплату періодичних друкованих видань 
регіону для військовослужбовців

114
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07694/08-17 Лист4197/01-11
Про виділення коштів 

115
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07695/08-17 Лист4288/01-13
Про надання інформації щодо закупівлі кам`яного 
вугілля

116
07.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07586/08-17 Лист188
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації від постійної комісії 
від 03.10.2016

117
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07597/08-17 Лист1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про повторний розгляд проекту розпорядження 
голови обласної державної адміністрації "Про 
затвердження обласного плану заходів на 
2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання 
бідності"

118
03.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07693/08-17 Лист62
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про висновки та рекомендації постійної комісії

119
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

07589/08-22 Лист005-001/15040
Про тяжке фінансово-господарське становище

120
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

07572/08-41 Лист0/187
Про вирішення конфліктної ситуації

121
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

"Мотор Січ"

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07587/08-37 Лист18647
Про нагородження Арап В.О. (інші)

122
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд

07651/08-43 Ухвала908/4064/13
Про ухвалу суду по справі №908/4064/13

123
03.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

07639/08-22 ЛистДНМІ-02-42/196
Про вирішення питання якісного використання 
вагонів на під`їзних коліях підприємств

124
23.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07522/08-32 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ГО ІНВАЛІДІВ 
"СОЦІАЛЬНО РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
НЕЗРЯЧИХ"
Про виділення земельної ділянки

125
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07527/08-32 Лист1103/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про поновлення договорів оренди землі

126
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07528/08-32 Лист1102/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на проведення нормативної 
грошової оцінки

127
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07529/08-32 Лист1101/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

128
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07538/08-32 Лист08-2419
ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про поновлення договору оренди землі

129
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07541/08-43 Лист71-2016
ТОВ "АГРОС-М"
Про порушення посадовими особами Вільнянської 
РДА діючого законодавства 

130
28.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07559/08-20 Лист1/14-10/1599
ПАТ ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
Про закупівлю техніки для забезпечення безпеки 
руху в осінньо-зимовий період

131
28.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07585/08-23 Лист146
ТОВ "ОЗСМ "АГРОТЕХ"
Про надання дозволу на встановлення бігбордів

132
23.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07620/08-22 Лист06/280
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

133
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07635/08-22 Листб/н
ТОВ "ХІТЕН"
Про затвердження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2016 рік

134
06.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07698/08-27 Лист2528
НПКО "ТАТА"
Про отримання дозволу на розміщення біг-бордів

135
07.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07532/08-20 Лист582
КУ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР ЗОР
Про виділення коштів

136
29.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07533/08-32 Лист320
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на обмежене полювання

137
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07534/08-32 Лист465
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про виділення земельних ділянок

138
22.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07535/08-37 Лист37
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТО.ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО 
ГОСПОДАВРСТВА
Про нагородження Кулака В.Г. (інші)

139
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07543/08-27 Лист1-03/10
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про створення вкладки на офіційному сайті ОДА

140
03.10.2016від

№
від 03.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07545/08-45 Лист292/1
КЗ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ" ЗОР
Про проведення урочистого заходу до Дня 
Захисника України (12.10.2016)

141
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07546/08-45 Лист293/1
КЗ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ" ЗОР
Про проведення урочистого заходу до Дня 
Захисника України (13.10.2016)

142
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07547/08-45 Лист294
КЗ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАТОІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ" ЗОР
Про проведення урочистого відкриття 
національно-патріотичної акції "Запорозька слава"

143
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07552/08-32 Лист644
ДП "КОНЯРСТВО УКРАЇНИ"
Про надання копій розпоряджень щодо ДП 
"Конярство України"

144
29.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді

07687/08-37 Лист1516/04
Про нагородження Лютої С.А.

145
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07688/08-37 Лист1525/04
Про нагородження Астаф`євої Я.В. (інш)

146
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

07652/08-43 Лист2/317/45/2016
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали у цивільній справі 
№317/594/15-ц та п2/317/45/2016 від 03.10.2016

147
04.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Учбові заклади

07568/08-37 Лист01-20/1965
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Зацного Ю.А. (інші)

148
28.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07666/08-15 Лист03-01/3294
(В.Ковальчук) Про проведення 11.10.2016 Ради 
регіонального розвитку

149
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07674/08-15 Лист01-19/10/2112
Про проведення 27.10.-30.10.2016 Всеукраїнської 
виставки "Український сувенір 2016.Україна - 
країна майстрів"

150
03.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

07675/08-02 Указ336/2016
Про нагородження відзнакою Президента України - 
ювілейною медаллю "25 років незалежності 
України"

151
19.08.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07569/08-20 Лист01-17/899
Про виділення коштів

152
15.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07570/08-20 Лист01-21/900
Про виділення коштів

153
15.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07610/08-41 Лист01-38/950
Про вирішення конфліктної ситуації

154
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07611/08-32 Лист2272/01-29
Про надання дозволу на розроблення проекту 
відведення землі

155
19.09.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07634/08-22 Лист01-19/951
Про вирішення питання надання дозволів на 
розпломбування вузлів обліку природного газу 
закладам та установам Бердянського району

156
04.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07588/08-20 Лист01-11/1678
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про ситуацію з виплатою заробітної плати

157
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07595/08-35 Лист1
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
Про виплату заробітної плати в установі

158
03.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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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

07645/08-20 Лист01-29/1252
Про виділення коштів

159
28.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07619/08-24 Лист210/01-23
Про запобігання відключенню від електроенергії 
КП "Комунсервіс"

160
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07647/08-37 Лист210/01-15
Про нагородження КІРЄЄВА О.М.

161
04.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07648/08-37 Лист210/01-15
Про нагородження ДЕНИСЕНКА В.А.

162
04.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07537/08-20 Лист01-22/2297
Про виділення коштів

163
29.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07550/08-37 Лист03-02/67-к
Про нагородження Мишкіної Н.В. (інші)

164
30.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07551/08-23 Лист01-23/295
Про напружену ситуацію на ДП 
"Сільськогосподарське підприємство "Лазурне"

165
30.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07696/08-24 Лист01-24/296
Про прискорення будівництва об`єкта

166
04.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07685/08-37 Лист01-01-16/0961
Про нагородження Коцило Н.І.

167
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація
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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

07663/08-37 Лист01-19/0475
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Король Н.Ю.

168
31.08.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07628/08-36 Лист61-35/0997
Про погодження звільнення Шай О.В.

169
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07657/08-37 Лист61-35/1004
Про нагородження Баздиря Г.В. (інші)

170
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07608/08-37 Лист01-11/0586
Про нагородження Годлевського В.С.

171
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07690/08-32 Лист2280/01-07/13
Про надання допомоги в оформленні документів 
для укладання договору оренди земельної ділянки 
Костову Є.С.

172
05.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

07598/08-32 Лист01-28/429
Про надання права користування на земельну 
ділянку

173
29.09.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райрада

07558/08-26 Лист01.1-09/447
Про надання роз`яснень щодо прийняття у 
власність територіальних громад району шкільного 
автобусу

174
30.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07646/08-24 Лист02-01-14/912
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про добровільне об`єднання територіальних 
громад

175
05.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ 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

07681/08-24 Листб/н
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про рішення щодо добровільного об`єднання 
територіальних громад

176
07.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07697/08-32 Лист02-01-17/2538
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення конфліктної ситуації

177
07.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Державний архів Запорізької області

07642/08-45 Лист01-23/0531
Про винесення питання на розгляд обласної ради

178
06.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління капітального будівництва

07491/08-20 Лист5/1641
Про надання фінансування

179
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07692/08-20 Лист5/1685
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати підрядними організаціями

180
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

07627/08-45 Лист385/03-17
Про участь у проведенні навчання Кас`яненко Д.В.

181
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07530/08-43 Лист22-ц/778/3013/1
Судова повістка про виклик до суду на 01.11.2016 у 
справі за позовом прокурора Запорізького р-ну

182
28.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у 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

07548/08-37 Лист02/5/8061
Про нагородження Касая В.О., Слєпокурова Є.А.

183
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07607/08-37 Лист02/21/8157
Про нагородження Чернова Д.А. (інші)

184
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

07509/08-20 Лист08-05-15-15/515
Про сприяння в проведенні позапланової ревізії 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

185
29.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

07554/08-45 Лист02-12/194
Про початок переговорів щодо укладання 
Територіальної угоди

186
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07580/08-45 Лист01-12/197
Про проведення засідання Запорізької ради 
профспілок (12.10.2016)

187
04.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07684/08-37 Лист18/01-838
Про нагородження Тішкової Т.В. (інші)

188
04.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07490/08-44 Лист1667
Про запрошення на мітинг щодо урочистих 
проводів призовників 05.10.2016

189
30.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07560/08-44 Лист1669
Про надання копії Указу Президента

190
30.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07571/08-44 Лист1687/1
Про запрошення на урочисту зустріч 
військовозобов`язаних оперативного резерву 
(06.10.2016)

191
03.10.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

07686/08-37 Лист1717
Про нагородження Трофименка Ю.П. (інші)

192
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07531/08-43 Лист3436/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про авансування витрат на організацію та 
проведення виконавчих дій

193
26.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07637/08-37 Лист01-13-2049
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 
ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про нагородження Шолоха В.М., Мєшкову Н.Ф.

194
06.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура

07614/08-41 Лист11048вих.16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо подачі ТОВ "ЕЛІЗ" 
декларацій про відходи

195
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

07536/08-21 Лист2301/01-13684
Про проведення занять з працівниками центрів 
надання адміністративних послуг

196
20.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07553/08-45 Лист2301/01-13530
Про надання графіка перевірок органів реєстрації 
та включення до Планів перевірок за здійсненнями 
органами місцевого самоврядування м.Запоріжжя 
та районів області делегованих повноважень 
органів виконавчої влади на 2016 рік

197
15.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07640/08-41 Лист2313/3633
Про надання інформації щодо призначення опіки 
над гр.Трощиловою

198
17.09.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

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

07643/08-41 Лист4362/39/107/02-2
Про надання інформації щодо запланованого 
фінансування Управління молоді, фізичної 
культури та спорту ЗОДА на 2016 рік

199
06.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07644/08-41 Лист4361/39/107/02-2
Про надання інформації щодо запланованого 
фінансування Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій ЗОДА на 2016 рік

200
06.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07577/08-41 Лист59/6/2-1412нт
Про надання інформації щодо переліку підвідомчих 
підприємств Мінрегіона

201
30.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07605/08-49 Лист59/2/2-1501дск
Про надання інформації, щодо зацікавленості 
відомостей іноземним громадянином

202
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

07638/08-32 Лист2/1-5-7365
Про надання інформації щодо наявності дозвільних 
документів у сфері охорони навколишнього 
природного середовища підприємств

203
03.10.2016від

№
від 06.10.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна казначейська служба України

07617/08-20 Лист9-09/225-16679
Про інформаційний матеріал щодо прогнозу 
перерахування субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

204
04.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07680/08-34 Лист03/4868/161
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України

205
07.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

07624/08-34 Лист16-14673/162
Про організацію XV Міжнародного виставкового 
форуму "Технології  захисту/ПожТех-2016"

206
05.10.2016від

№
від 05.10.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07659/08-22 Лист162-01/12/5-16
Про проведення 01.11-02.11.2016 Міжнародного 
інвестиційного бізнес-форуму 

207
06.10.2016від

№
від 07.10.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

07578/08-42 Лист26-04/2432
Про надання інформації щодо виконання 
Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

208
29.09.2016від

№
від 04.10.2016
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

07503/08-44 Лист1809/18-1-17
Про перелік завдань Президента України, які зняті 
з контролю

209
29.09.2016від

№
від 03.10.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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