
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.11.16 по 04.11.16

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

08422/08-23 Доповідна запискаб/н
НІМАС О.Я.
Про результати здійснення заходів операції 
"Урожай-2016" на території Вільнянського району

1
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08423/08-23 Доповідна запискаб/н
НІМАС О.Я.
Про результати роботи Вільнянської районної 
оперативної робочої групи з контролю за 
збереженням меліоративних систем і мереж 
водопостачання

2
01.11.2016від

№
від 01.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08450/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Нестулій М.М.

3
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08451/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Чернікової В.В.

4
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08516/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Тищенка Ю.Г.

5
03.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08517/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Данилової Л.В. (та інші)

6
03.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08480/08-20 ЛистБ/Н
Про надання субвенції з обласного бюджету для 
будівництва газопроводу до с. Ботієво, Строганівка 
та Бабанівка Приазовського р-ну

7
03.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

08518/08-14 Лист04-34/13-261353
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про підвищення ефективності системи 
призначення житлових субсидій

8
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08537/08-14 Лист04-14/11-5574
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про роз'яснення щодо перейменування 
адміністративно-територіальних одиниць

9
31.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народні депутати України

08460/08-10 Депутатське звернення191-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про будівництво газопроводу по с. Ботієво, с. 
Строганівка та с. Бабанівка Приазовського р-ну

10
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08533/08-10 Депутатське звернення220-10/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання одноразової матеріальної допомоги 
КЗ "Запорізька спеціалізована загальноосвітня 
школа-інтернат спортивного профілю"

11
31.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08534/08-10 Депутатське звернення218-10/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виконання Програми розвитку і 
функціонування української мови в Запорізькій 
області на 2016-2020 роки

12
31.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

2



№
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(адресат)
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Форма зберігання 
документа

08437/08-44 Лист3087
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про передачу медсанчастини в постійне 
користування

13
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08520/08-44 Лист6775
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про ремонт фасаду Запорізького військового 
госпіталю

14
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08521/08-44 Лист6776
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про ремонт терапевтичного відділення 
Запорізького військового госпіталю

15
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08522/08-44 Лист2349
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про включення до Програми надання шефської 
допомоги

16
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

08449/08-29 ЛистВих-847/2016
ГО "ЛА СТРАДА - УКРАЇНА"
Про розміщення соціальної реклами

17
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08411/08-33 Лист1
WORLD SYNERGY COOPERATION, LTD
Про співробітництво

18
28.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08412/08-33 Лист20161026-01
КИТАЙСЬКА КОРПОРАЦІЯ ІНЖИНІРИНГУ 
САМС (САМСЕ)
Про робочу зустріч

19
26.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08413/08-33 Лист27/664/52431
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Дербеньової Ю. на міжнародний 
семінар 20-25.11.2016 до Берліну (ФРН) 

20
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08459/08-33 Листб/н
МІЖНАРОДНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА ШОВКОВОГО ШЛЯХУ
Про участь у Першому українському Форумі 
Шовкового шляху 07.11.2016

21
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08559/08-33 Лист11-04/2016
НІМЕЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗАРАДИ 
РОЗВИТКУ (GIZ)
Про навчальний візит до міст Франкфурт і Берлін 
05-09.12.2016

22
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08416/08-27 Лист29448/03
ПРАТ "КИЇВСТАР"
Про встановлення арт-об'єкту

23
01.11.2016від

№
від 01.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08448/08-25 Лист40
ТОВ "ОМЕГА"
Про торговельні надбавки на дитяче харчування

24
28.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08535/08-22 Лист387-01/П
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про XV Міжнародний промисловий форум-2016 
22-25.11.2016

25
17.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08538/08-22 Листб/н
ТОВ "УКРНАФТОГАЗЕКСПЕРТ"
Про технічне діагностування та огляд устаткування 
підвищеної безпеки

26
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08547/08-32 Лист12/11-4
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про Національний форум з питань поводження з 
відходами 22-23.11.2016

27
02.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08407/08-09 Доручення39666/0/1-16
(Г. Зубко) Про результати робочої поїздки 
Віце-прем'єр-міністра України - Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ до 
Тернопільської області 12.10.2016

28
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08408/08-03 Постанова744
Про зменшення фінансового навантаження на 
споживачів щодо оплати послуги з 
централізованого опалення шляхом створення умов 
для отримання розстрочки на оплату послуги з 
централізованого опалення

29
19.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08457/08-09 Доручення38655/1/1-16
(С. Кубів) Про ситуацію, що склалася з 
фінансуванням ДЮСШ

30
31.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08458/08-03 Розпорядження773-р
(В. Гройсман) Про затвердження розподілу 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво (придбання) житла для 
сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
а також для інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 
операції, та потребують поліпшення житлових 
умов, на 2016 рік

31
26.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08461/08-04 Витяг з протоколуВП 7
(І. Климпуш-Цинцадзе) 1. Про проект постанови 
КМУ "Про щорічні звіти голів обласних, Київської 
і Севастопольської міських державних 
адміністрацій"

32
21.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08462/08-04 Протокол селекторної 
наради

39749/0/1-16
(Г. Зубко) Про підключення до теплопостачання 
житлового фонду та призначення житлових 
субсидій

33
31.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08488/08-09 Доручення39519/1/1-16
(Г. Зубко) Про внесення змін до перспективного 
плану формування територій громад Запорізької 
області

34
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08489/08-09 Доручення39077/1/1-16
(В. Гройсман) Про скрутне фінансове становище 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

35
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08490/08-09 Доручення38631/1/1-16
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
Про стан і проблеми підготовки навчальних 
закладів України до 2016/2017 навчального року

36
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08491/08-09 Доручення38606/2/1-16
(В. Гройсман) Про результати аудиту видатків на 
цукровий і нецукровий діабет

37
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08492/08-09 Доручення39664/2/1-16
(О. Саєнко) Про участь у Форумі фахівців 
центральних та місцевих органів виконавчої влади 
з питань комунікацій з громадськістю 
11-12.11.2016

38
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08493/08-09 Доручення39744/1/1-16
(В. Федорчук) Про надання згоди на здійснення 
безоплатної передачі до державної власності 
нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл та міста Пологівського 
району

39
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08494/08-09 Доручення38032/3/1-16
(В. Федорчук) Про приватизацію житлового фонду 
на о. Хортиця

40
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08495/08-09 Доручення39987/0/1-16
(П. Розенко) Про заходи з питань протидії торгівлі 
людьми

41
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

08496/08-09 Доручення38616/1/1-16
(В. Гройсман) Про припинення ретрансляції 
програм російських телеканалів

42
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08497/08-09 Доручення38695/1/1-16
(О. Саєнко) Про роботу з системою електронної 
взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

43
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08498/08-09 Доручення38388/1/1-16
(В. Гройсман) Про своєчасний розгляд 
депутатських запитів і звернень

44
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08499/08-03 Розпорядження788-р
 Про затвердження плану заходів щодо 
впровадження в Україні цифрового 
телерадіомовлення

45
26.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08500/08-03 Розпорядження777-р
(В. Гройсман) Про затвердження плану заходів з 
відзначення 100-річчя подій Української революції 
1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників 
на період до 2021 року

46
26.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08501/08-03 Розпорядження780-р
(В. Гройсман) Про передачу нерухомого майна у 
власність територіальної громади м. Енергодара

47
26.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08502/08-03 Постанова766
Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки 
та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

48
26.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08503/08-03 Постанова756
Про внесення змін до постанов КМУ від 27.07.1995 
№ 555 і від 12.05.2007 № 724

49
26.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08542/08-09 Доручення34274/7/1-16
(П. Розенко) Про участь у засіданні Міжвідомчої 
робочої групи з питань інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини 
07.11.2016

50
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08543/08-09 Доручення38606/3/1-16
(П. Розенко) Про результати аудиту видатків на 
цукровий і нецукровий діабет

51
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08544/08-09 Доручення39638/1/1-16
(В. Кириленко) Про фінансування 
професійно-технічних навчальних закладів

52
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

08545/08-09 Доручення39736/1/1-16
(П. Розенко) ВГО "КОАЛІЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ"
Про дискримінацію українців зі зниженим 
інтелектом

53
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

08434/08-27 Лист4504-04/34252-0
Про стан виконання заходів з питань розвитку 
туристичної індустрії

54
27.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Укроборонпром

08530/08-22 ЛистUOP-9.13-534у
Про підтримку інвестиційного проекту із створення 
двигуна АИ-28

55
28.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08552/08-23 Лист37-13-1-11/1772
Про відеоконференцію з питань сівби озимих 
культур 08.11.2016

56
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

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

08447/08-32 Лист5/3-15/10004-16
Про Всеукраїнський конкурс "До чистих джерел" - 
2016

57
25.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08541/08-32 Лист9-02/1174-16
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОВІДНОЇ 
СПРАВИ
Про аналіз негативних чинників, що впливають на 
стан водно-болотних угідь міжнародного значення

58
28.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство культури

08549/08-31 Лист1405/18/15-16
Про діяльність релігійних організацій

59
01.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08410/08-29 Лист9180/4.5
Про реалізацію положень Генеральної угоди про 
регулювання основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні

60
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08505/08-29 Лист9211/13
Про національно-патріотичне виховання дітей та 
молоді

61
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08409/08-28 Лист3.25-16/1643-16/
Про задоволення потреб охорони здоров'я 
населення донорською кров'ю

62
21.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08403/08-24 Лист7/9-13240
Про приведення у відповідність з чинним 
законодавством установчих документів ОСББ та 
ЖБК

63
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08405/08-24 Лист7/11-13070
Про готовність комунальних служб до ліквідації 
наслідків негоди

64
26.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

08406/08-24 Лист7/9-13247
Про кущову нараду з питань відключення міст від 
систем централізованого теплопостачання 
04.11.2016 у м. Марганець (Дніпропетровська обл.)

65
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08555/08-20 Лист7/19-13456
Про співфінансування інвестиційних програм з 
місцевих бюджетів

66
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08417/08-35 Лист15957/0/14-16/13
Про перелік економічно активних підприємств, що 
мають заборгованість із заробітної плати

67
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08464/08-27 Лист16010/0/14-16/01
Про відзначення Міжнародного дня волонтера 
05.12.2016

68
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08551/08-29 Лист16165/0/14-16/59
Про проведення семінару з основних напрямів 
реалізації державної сімейної політики 
09-11.11.2016 у м. Києві

69
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08401/08-33 Лист31-05110-20-21/
Про навчальну поїздку до Королівства Швеція з 
питань гендерного бюджетування 04-08.12.2016

70
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

08485/08-32 Лист00097/02-04/03
Про зняття з контролю розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13.04.2016 № 161

71
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08557/08-37 Лист01/02-28/04918
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Бондаренко А.В. (та інші)

72
21.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Бердянська міська рада

08430/08-37 Лист01-7484/23
Про нагородження Ашифіної Л.В. (та інші)

73
28.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міська рада

08452/08-32 Лист3
ФРАКЦІЯ "ВО "БАТЬКІВЩИНА" ЗАПОРІЗЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про підсумки проведення Екологічного Форуму

74
26.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька міська рада

08424/08-37 Лист2698/21-10
Про нагородження Чуб Г.Г.

75
28.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

08484/08-32 Лист02.02-12/791
Про дозволи на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок учасникам 
АТО

76
31.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08415/08-10 Депутатське звернення2-02/21
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про додаткові рейси автобуса за маршрутом "с. 
Верхня Хортиця - с. Широке"

77
26.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08465/08-10 Депутатське звернення07.07-02
ДОР ДЕМ'ЯНЕНКО Є.М.
Про обладнання блокпостів в області

78
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08472/08-10 Депутатське звернення136
ФРАКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ 
КРАЙ"
Про матеріально-фінансові проблеми населення

79
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08482/08-10 Депутатське звернення124
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про надання копій документів щодо проведення 
операції "Урожай-2016"

80
28.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Обласна рада

08432/08-17 Лист4721/01-27
Про внесення змін до рішень

81
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08440/08-17 Лист4751/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання ігрового обладнання для Троянського 
ДНЗ "Сонечко"

82
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08477/08-17 Лист4739/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання трактора МТЗ

83
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08483/08-10 Лист4787/01-11
Про включення до переліку заходів об'єкту 
"Реконструкція скверу на перетині бульвару 
30-річчя Перемоги та 50-річчя Перемоги в м. 
Мелітополі"

84
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08509/08-17 Лист4826/01-11
Про завершення будівництва об'єкту 
"Корпус-вставка № 3 КУ Мелітопольський 
онкологічний диспансер" ЗОР

85
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08513/08-17 Рішення4
Про вступ до складу засновників Агенції 
регіонального розвитку Запорізької області

86
31.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання організаційної роботи 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

08514/08-17 Рішення1
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2016 рік, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 25.02.2016 
№ 6 (зі змінами)

87
31.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08527/08-17 Лист4735/01-14
Про передачу об'єктів Меморіального комплексу на 
честь радянських воїнів у с. Чапаєвка

88
01.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08470/08-17 Лист194
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

89
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

08441/08-18 Лист005-001/16570
Про оголошення страйку 14.11.2016

90
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08433/08-22 ЛистВС/02-2191
Про відключення з центрів живлення

91
01.11.2016від

№
від 01.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

08528/08-22 Лист04/5627
Про погодження норм витрат ПЕР

92
31.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

08419/08-32 Лист63-13/25249
Про припинення прав ДП "НАЕК "Енергоатом" 
постійного користування земельними ділянками в 
м. Енергодарі

93
27.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

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

08446/08-21 Лист05/2179
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про визнання права власності майна ПАТ 
"Приазовкурорт"

94
31.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08453/08-22 Лист1458
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок щодо закупівлі та 
реалізації скрапленого газу

95
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08466/08-22 Лист01-06/558
ЗВП "НЕОН" УТОГ
Про виділення коштів на ремонт електромережі в 
гуртожитку ВП "Неон" УТОГ

96
27.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08468/08-32 Лист735-11/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про підписання договору оренди земельної ділянки

97
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08469/08-37 Лист3/01-285
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Тименко Ю.О. (та інші)

98
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08474/08-22 Лист01/303
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

99
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08487/08-32 Лист131
ТОВ "ВАЛВІТ"
Про поновлення дії Договору оренди земельної 
ділянки

100
03.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08507/08-29 Лист2/10/16
ТОВ "ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТ 2008"
Про реконструкцію ДОК "Орлятко"

101
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08511/08-41 Лист05/2212
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про неправомірні дії Букова І.С.

102
03.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Правові питання 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

08524/08-37 Лист27
ЗОВ ГО ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ "ДОННА"
Про нагородження Плечун О.М. (та інші)

103
01.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08531/08-32 Лист10/4377
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання роз'яснень щодо розгляду клопотань 
щодо оренди земельних ділянок

104
31.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08556/08-22 Лист042
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про самостійне встановлення вартості проїзду

105
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08560/08-22 Лист27
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміну юридичної адреси

106
02.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08421/08-32 Лист49
ЯКИМІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ І 
РИБАЛОК
Про зняття обмежень на полювання

107
26.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08436/08-29 Лист0052-10/16
"ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької 
творчості "Дивосвіт" 17-20.11.2016

108
25.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08442/08-22 Лист93
ЕСКО "ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ"
Про розробку регіонального енергетичного плану 
Запорізької області

109
26.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08467/08-18 Лист167
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про роботу зі зверненнями громадян за 9 місяців 
2016 року

110
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08479/08-44 Лист4
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про включення санаторію до переліку для надання 
шефської допомоги

111
27.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08536/08-32 Лист10/1
ФГ "ВІАСАН"
Про включення до переліку ставка по б. Ожерільна, 
Басанської сільради Пологівського р-ну

112
31.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08548/08-37 Лист661
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП" ЗОР
Про нагородження Сабо Д.А.

113
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08548/08-37 Лист661
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП"
Про нагородження Сабо Д.А.

114
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08506/08-28 Листб/н
БУ ГОСПИС "АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА"
Про включення до програми фінансування ліжок 
для хворих

115
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08539/08-38 Лист506-18
ГО "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
"СОВІСТЬ"
Про створення "гарячої лінії" з питань 
реформування гуманітарної сфери на місцях

116
27.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Учбові заклади

08476/08-37 Лист35-132/3230
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про відзначення Туленкова А.В.

117
31.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08546/08-26 Лист509
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ" ЗОР
Про участь у зборах трудового колективу 
07.11.2016

118
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08463/08-15 Лист03-01/3573
(В. Ковальчук) ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про перевірки діяльності закладів охорони здоров'я

119
31.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08519/08-15 Лист09-07/424
(Н. Анненкова) Про національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді

120
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Президент України

08504/08-02 Указ480/2016
Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв 
голодоморів 26.11.2016

121
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

08512/08-32 Лист01-16/1134
Про погодження розірвання договору оренди 
водного об'єкту

122
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08443/08-20 Лист01-29/1361
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
автодорогу Лісне - Лугове

123
25.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08444/08-20 Лист01-30/1381
Про включення об'єктів соціальної інфраструктури 
в обласні програми для фінансування

124
28.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

08431/08-20 Лист226/01-23
Про погашення кредиторської заборгованості

125
28.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08427/08-20 Лист01-01-13/0749
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього середовища для укомплектування 
полігону для захоронення твердих побутових 
відходів

126
26.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08455/08-36 Лист01-01-16/1029
Про склад конкурсної комісії

127
25.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Олександрівська райадміністрація

08414/08-37 Лист2521/03-11/01
Про нагородження Доненка В.І.

128
28.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08425/08-24 Лист01-28/1031
Про визначення державних інтересів при 
розробленні детального плану території

129
27.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08558/08-35 Лист01-31/1040
Про заборгованість із заробітної плати працівникам 
Пологівського РЕМ ВАТ "Запоріжжяобленерго"

130
01.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08456/08-36 Лист01-06/933
Про склад конкурсної комісії

131
25.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька 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

08428/08-20 Лист61-35/1057
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання електрокардіографу та санітарного 
транспорту для КЗ "Молочанський центр ПМСД"

132
25.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08429/08-36 Лист61-35/1067
Про погодження призначення Забавської Т.О.

133
28.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08426/08-20 Лист01-11/0628
Про фінансування природоохоронних заходів

134
25.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08454/08-36 Лист01-11/0633
Про склад конкурсної комісії

135
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

08420/08-20 Лист507/02-01-10
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про перерозподіл коштів

136
27.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08486/08-27 Лист02-01-28/666
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.03.2016 № 115 щодо 
перейменування вулиць

137
27.10.2016від

№
від 03.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08554/08-21 Лист02-01-14/973
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про передачу приміщення у комунальну власність

138
02.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Чернігівська райрада

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

08526/08-37 Лист01-19/476
Про нагородження Манича В.О.

139
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

08523/08-37 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Козаченко Н.М. (та інші)

140
04.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

08525/08-32 Лист02.1-26/03.2/156
Про пропозиції на сесію обласної ради

141
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

08475/08-36 Лист445/03-17
Про участь у проведенні навчання 03.11.2016

142
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08532/08-20 Лист04-09.1/923-304
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ЗАПОРІЖЖІ
Про підтвердження заборгованості перед 
державним бюджетом

143
02.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ 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

08471/08-34 Лист01/7-2/8766
Про винесення питань на розгляд комісії ТЕБ та 
НС

144
01.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління юстиції

08515/08-41 Лист12.3.3-19/9400
Про кандидатури до графіку роботи Громадської 
приймальні з надання безоплатної первинної 
правової допомоги

145
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

Запорізька митниця ДФС

08435/08-44 Лист65/91/08-70-18
Про проведення робочої наради 10.11.2016

146
01.11.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08473/08-44 Лист68/91/08-70-18
Про сприяння здійсненню зовнішньоекономічних 
операцій

147
02.11.2016від

№
від 02.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08439/08-44 Лист1876
Про опалення Новомиколаївського районного 
військового комісаріату

148
01.11.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08478/08-44 Лист459/пр
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом

149
02.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

08508/08-36 Лист92-р
Про включення до складу конкурсної комісії 
представника ЗОСППР "Потенціал"

150
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08553/08-43 Лист808/2963/16/223
Про копію ухвали щодо відкриття провадження в 
адміністративній справі за позовом Іванова А.В.

151
01.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08438/08-44 Лист1/4360
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження нарядів

152
01.11.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08445/08-44 Лист5900
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про список військовозобов'язаних та призовників

153
25.10.2016від

№
від 02.11.2016
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08510/08-37 Лист25-02/36-1404
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Про нагородження Ткача С.О.

154
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура

08481/08-41 Вимога42014080210000
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про контроль (нагляд) за використанням земель

155
01.11.2016від

№
від 03.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

08550/08-41 Лист1-92-8881вих-16
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про підстави внесенння нерухомості Бердянського 
протитуберкульозного санаторію до переліку 
об'єктів, що підлягають відчуженню

156
03.11.2016від

№
від 04.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

08540/08-32 Лист02-05-05973
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

157
31.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08418/08-41 Лист59/4-3362нт
Про заходи до проекту Програми профілактики 
правопорушень

158
31.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

08402/08-26 Лист602-121-9/17832
Про контроль за навчальними закладами щодо 
дотримання температурного режиму

159
28.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

08404/08-36 Лист1/15-12-767
Про формування державного замовлення на 2017 
рік

160
24.10.2016від

№
від 01.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08529/08-18 Лист1189-16
ДУ "УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР"
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом вересня 2016 року

161
10.10.2016від

№
від 04.11.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

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