
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.11.16 по 25.11.16

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

09053/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження волонтерської групи "Angels"

1
21.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09105/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки Матвєєвій А.І. та 
Сергєєвій О.К.

2
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09106/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Колеснік Л.І. та Воловик М.В.

3
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09107/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки за виконання особливо 
важливої роботи Колеснік Л.І. та Воловик М.В.

4
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09108/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки за виконання особливо 
важливої роботи Мещану І.В., Кривошей К.Ю., ...

5
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09109/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про використання коштів у 2015 році КЗ 
"Запорізький обласний центр 
соціально-психологічної допомоги" ЗОР

6
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09182/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки (Деп. культури)

7
24.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09208/08-22 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про погодження тарифів на перевезення пасажирів

8
24.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09209/08-32 Доповідна запискаб/н
НІМАС О.Я.
Про надання переліку розпоряджень щодо 
регулювання земельних відносин за 2016 рік

9
24.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09225/08-01 Постанова1733-VIII
Про Звернення ВРУ до парламентів та органів 
виконавчої влади держав-членів ЄС стосовно 
посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки 
та потенційних ризиків реалізації проектів з 
будівництва транзитних газопроводів в обхід 
України

10
15.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09226/08-01 Постанова1745-VIII
Про Звернення ВРУ до урядів держав-членів 
Європейського Союзу, Європейського Парламенту 
та Ради Європейського Союзу щодо запровадження 
безвізового режиму для громадян України

11
16.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09227/08-01 Постанова1753-VIII
Про внесення зміни до розділу І додатка до 
Постанови ВРУ "Про відзначення пам'ятних дат і 
ювілеїв у 2016 році"

12
16.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09228/08-01 Постанова1738-VIII
Про увіковічнення пам'яті бійців Національної 
гвардії України, які загинули 31.08.2015 біля 
будинку ВРУ, захищаючи свободу та демократію в 
Україні

13
15.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09229/08-01 Закон України1747-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування 
українських працівників в окремих галузях на 
ринку праці Держави Ізраїль

14
16.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09230/08-01 Закон України1713-VIII
Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про 
альтернативні види палива"

15
01.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09231/08-01 Закон України1720-VIII
Про ратифікацію Меморандуму про 
взаєморозуміння між КМУ і Урядом Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 
щодо співробітництва у сфері оборони

16
02.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09232/08-01 Закон України1662-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо працевлаштування випускників

17
06.10.2016від

№
від 25.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09233/08-01 Закон України1736-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відшкодування фізичним особам через систему 
гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, 
завданої зловживаннями у сфері банківських та 
інших фінансових послуг

18
15.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09234/08-01 Закон України1667-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо уточнення окремих положень про 
оподаткування неприбуткових організацій

19
06.10.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09235/08-01 Закон України1540-VIII
Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг

20
22.09.2016від

№
від 25.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

09021/08-10 Депутатське звернення2081963
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про надання допомоги на лікування гр. Власенкову 
Л.Г.

21
14.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09022/08-10 Депутатське звернення278/02-359/01
НДУ САБАШУК П.П.
Про благодійний внесок

22
09.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09023/08-10 Депутатське звернення20/9-381/6
НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про субвенції для фінансування та реконструкції 
об'єктів у сфері охорони здоров'я

23
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09065/08-10 Депутатське звернення11/16-165
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про вжиття заходів щодо поліпшення екологічної 
ситуації у м. Дніпрорудне

24
17.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09096/08-10 Депутатське звернення57
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про виробництво вертолітної техніки

25
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09122/08-10 Депутатське звернення1062-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про обслуговування підприємств в банках, які 
контролюються Російською Федерацією

26
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

09005/08-21 Лист23/18
АКАДЕМІЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
Про семінар-тренінг "Трансформація міст в 
розумні і стійкі: роль приватного бізнесу і 
публічної влади" 16.12.2016 у м. Києві

27
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Військові частини

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08999/08-37 Лист2212
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Бермаса І.С. (та інші)

28
12.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09099/08-44 Лист3348
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2428
Про облаштування відділень госпіталю

29
14.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09243/08-44 Лист4239
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про виділення Новорічних подарунків для дітей 
військовослужбовців

30
25.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09045/08-29 Лист1027
ГС "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УЧАСНИКІВ АТО"
Про участь у церемонії закриття турніру

31
20.10.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09190/08-38 Лист52
ГО "ЗОЛОТІ РОКИ"
Про Всеукраїнський фестиваль "Життя прекрасне. 
Золоті Роки - 2017"

32
08.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09016/08-43 Адвокатський запит76
АДВОКАТ ЛАЙТАРЕНКО О.В.
Про надання документів щодо суб'єкта 
господарювання, який здійснює перевезення 
пасажирів за маршрутом 
Запоріжжя-Григоріївка-Новоолександрівка

33
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09046/08-21 Лист106/02-02
"ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПОСЛУГ..."
Про кращі практики надання адміністративних 
послуг

34
21.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09054/08-29 Лист29-11/16
"ДИВО-ДИТИНА"
Про Всеукраїнську премію "Диво-дитина"

35
10.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09060/08-28 Лист963/15
ПРАТ "ДІПРОЗВ'ЯЗОК"
Про пропозиції щодо розробки 
проектно-кошторисної документації на будівництво 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури 
регіонального центру екстреної допомоги за 
номером 112

36
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09063/08-33 Лист210-1/04
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у міжнародній конференції "Відкрите 
урядування в українських містах: моделі та 
інструменти" 07-08.12.2016 у м. Києві

37
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09066/08-23 Лист131-02/1/2345
ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про організацію зустрічі

38
17.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09110/08-27 Лист185315
ТОВ "МЕДІА-ПРО"
Про передплату на спеціалізовані видання 
"Довідник кадровика" та "Діловодство та 
документообіг"

39
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09119/08-20 Листб/н
ПП "ОМЕГА"
Про сприяння у поверненні коштів

40
23.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09128/08-28 Лист252
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про проведення моніторингу національних витрат 
на протидію епідемії ВІЛ/СНІД в Україні за 2015 
рік

41
18.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09129/08-24 Лист483
АНАЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ "ЖКГ"
Про участь у конференції 14-15.12.2016 у смт 
Жденієво (Закарпатська обл.)

42
18.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ 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

09136/08-24 Лист60/651
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про виробництво інноваційних котлів на соломі

43
18.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09145/08-24 Лист1796/04
"ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про об'єкти житлового будівництва

44
17.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09207/08-24 Лист73
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про тарифи на водопостачання

45
17.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Посольства

09088/08-33 Лист1709/2016
ПОСОЛЬСТВО СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про діяльність ТОВ "Міла Мед" (Бердянський 
район)

46
15.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09205/08-33 Лист2016-840580
ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ
Про візит Посла Франції до Запоріжжя 06.12.2016

47
21.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

09143/08-43 Лист808/2132/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 06.12.2016

48
17.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09144/08-43 Лист808/2276/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 08.12.2016

49
18.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09201/08-43 Листб/н
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про посадові інструкції начальників Управління 
внутрішньої політики

50
24.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

09058/08-18 Лист1406-16
Про незадовільний розгляд звернень, що надійшли 
на урядову "гарячу лінію"

51
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09007/08-09 Доручення32769/4/1-16
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про рекомендації щодо проведення верифікації і 
перевірки достовірності інформації, поданої 
фізичними особами для нарахування соціальних 
виплат і пенсій

52
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09008/08-09 Доручення39667/2/1-16
(В. Кириленко) Про актуальні питання 
національно-патріотичного виховання

53
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09009/08-09 Доручення42125/1/1-16
(С. Кубів) Про використання земель державних 
підприємств

54
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09077/08-03 Розпорядження845-р
Про проведення у 2016 році заходів у зв'язку з 
Днем пам'яті жертв голодоморів

55
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09078/08-03 Розпорядження846-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи

56
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09079/08-03 Постанова811
Про деякі питання оплати праці працівників 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення місцевих державних 
адміністрацій

57
09.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09080/08-04 Протокол наради 
(засідання)

42897/0/1-16
(В. Кістіон) Про план погашення заборгованості за 
електроенергію ВАТ "Запоріжжяобленерго"

58
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

09130/08-09 Доручення42959/0/1-16
(Г. Зубко) Про проблемні питання щодо 
завершення будівництва інженерних споруд на 
територіях, прилеглих до району проведення 
антитерористичної операції

59
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09131/08-09 Доручення41367/1/1-16
(С. Кубів) УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД
Про навчальні семінари щодо застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі

60
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09132/08-03 Постанова834
Про затвердження Примірного положення про 
центр соціальної підтримки дітей та сімей

61
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09133/08-03 Постанова827
Про деякі питання фінансування програм та 
проектів регіонального розвитку

62
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09134/08-03 Постанова815
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою КМУ від 11.04.2011 № 384

63
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09175/08-09 Доручення40110/5/1-16
(П. Розенко) Про заходи щодо вшанування Дня 
пам'яті жертв голодоморів

64
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09176/08-09 Доручення42226/1/1-16
(В. Кістіон) ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про звернення трудового колективу щодо 
вирішення ситуації на підприємстві

65
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09221/08-09 Доручення43136/1/1-16
(В. Гройсман) НДУ ВАНАТ М.П.
Про передачу майнового комплексу Дослідної 
станції ефіроолійних та малопоширених культур 
НААН України

66
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09222/08-09 Доручення42508/1/1-16
(В. Гройсман) НДУ БОГУСЛАЄВ В.О., НДУ 
ВАНАТ П.М.
Про створення учбово-практичних центрів

67
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09223/08-09 Доручення42714/1/1-16
(П. Розенко) Про збереження патронатної служби 
Запорізької обласної організації Товариства 
Червоного Хреста України

68
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09224/08-09 Доручення43047/1/1-16
(В. Федорчук) Про поділ земельної ділянки, яка 
знаходиться у користуванні Мелітопольської 
квартирно-експлуатаційної частини

69
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

09217/08-22 Лист26-8255/1.2-16
Про контроль за цільовим використанням 
природного газу

70
21.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09116/08-23 Лист37-11-1-15/1930
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження державної цільової програми 
розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року"

71
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09020/08-32 Лист5/3-9/10620-16
Про виконання указів Президента України з питань 
розвитку природно-заповідного фонду

72
11.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09115/08-32 Лист825
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення семінару СОЗ 30.11.2016 у м. 
Києві

73
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09191/08-24 Лист3902-08/37378-0
Про надання інформації по об'єктах незавершеного 
будівництва

74
18.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09044/08-22 Лист6589/25/14-16
Про конкурси на автобусних маршрутах

75
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09004/08-27 Лист1487/10/15-16
Про реалізацію пам'яткоохоронного законодавства

76
16.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09238/08-29 Лист1511/4/15-16
Про підсумки ІІ Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Веселка миру"

77
22.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09013/08-29 Лист9618/4.4
Про стан виконання Державної цільової соціальної 
програми "Хокей України" у 2016 році

78
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09082/08-37 Лист9671/9.2
Про нагородження Самородіної Н.А.

79
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09084/08-37 Лист16612/0/14-16/09
Про нагородження Полковнікової О.Я.

80
11.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство оборони

11



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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09048/08-44 Лист343/1/10097
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про надання розрахунків щодо збільшення 
(зменшення) об'ємів виконаних робіт

81
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09219/08-26 Лист1/9-616
Про передачу професійно-технічних навчальних 
закладів

82
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09242/08-26 Лист6-1696-16
Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладами освіти

83
25.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09114/08-28 Лист18.2-04/3933/301
Про погодження проекту наказу МОЗ з питань 
обліку пацієнтів, що потребують інсулінотерапії

84
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09028/08-49 Лист7/27-13736дск
Про військово-транспортний обов'язок

85
11.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09064/08-24 Лист7/13-14106
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо перспективних планів формування територій 
громад

86
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09086/08-19 Лист7/31-13775
Про проекти щодо стратегій розвитку регіонів

87
11.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09117/08-24 Лист7/14-13989
Про надання інформації щодо розроблення та 
оновлення містобудівної документації 

88
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09146/08-24 Лист7/10-14209
Про нарахування плати за послуги з 
централізованого опалення для населення

89
23.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

09159/08-24 Лист7/9-14182
Про технічні умови на підключення до теплових 
мереж

90
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09161/08-24 Лист7/9-14180
Про вжиття заходів щодо зменшення втрат в 
інженерних мережах

91
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09171/08-24 Лист7/9-14212
Про обстеження конструкцій навчальних закладів

92
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09177/08-24 Лист7/9-14183
Про звіти щодо постачання теплової енергії

93
22.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09179/08-19 Лист7/19-14227
Про участь у семінарі-нараді з відбору програм та 
проектів регіонального розвитку, що фінансуються 
за рахунок коштів ДФРР 07-09.12.2016 у м. Києві

94
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09040/08-35 Лист16962/0/14-16/17
Про селекторну нараду 22.11.2016

95
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09056/08-37 Лист16611/0/14-16/09
Про нагородження Петровського В.Б. (та інші)

96
11.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09090/08-30 Лист16421/0/14-16/57
Про захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

97
09.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09091/08-35 Лист345/0/15-16/24
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

98
19.10.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09092/08-35 Лист15700/0/14-16/24
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

99
26.10.2016від

№
від 22.11.2016
№ 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

09097/08-20 Лист31-08040-11-5/3
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників бюджетних установ

100
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09170/08-20 Лист31-07010-07-10/
Про зміни до розпису асигнувань щодо освітньої 
субвенції

101
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна поліція України

09236/08-41 Лист1379/19/01-2016
ДЕПАРТАМЕНТ З ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
Про використання бюджетних коштів на 
фінансування природоохоронних заходів

102
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09061/08-21 Рішення500/4
Про переведення нежитлового приміщення V в 
житловому будинку № 3а по вул. Патріотичній до 
житлового фонду

103
26.08.2016від

№
від 22.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09094/08-32 Лист01/02-33/05190
Про недопущення вирубки зелених насаджень на 
території сел. Балабине

104
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09095/08-32 Лист01/02-21/00990
Про витяги щодо нормативно-грошової оцінки 
земельних ділянок

105
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09162/08-37 Лист01/02-16/05231
Про нагородження Бойко О.В. (та інші)

106
23.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09184/08-35 Лист22302/02-19/01
Про фінансування тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб у 2017 році

107
22.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

Токмацьський міськвиконком

09240/08-20 Лист2851/21-13
Про виділення коштів на будівництво полігону 
твердих побутових відходів міста Токмак

108
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09241/08-20 Лист2850/21-13
Про виділення коштів на придбання спеціалізованої 
техніки для експлуатації полігону твердих 
побутових відходів міста Токмак

109
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09036/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про допомогу на лікування Строкань С.С.

110
21.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09121/08-10 Депутатське звернення21/11-2
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про незаконну передвиборчу компанію та агітацію 

111
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09181/08-10 Депутатське звернення15
ДОР СУХІНА В.М.
Про проведення ремонту доріг у Приазовському 
районі

112
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09246/08-10 Депутатське звернення238
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про будівництво водонапірної вежі в с. 
Семененкове

113
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

09067/08-17 Лист07-Ко-383-1
Про ситуацію у КЗ "Запорізький обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій" ЗОР

114
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Охорона здоров'я 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

09087/08-17 Лист46-Ко-372-2
Про виділення коштів на придбання та 
встановлення індивідуальних лічильників 
природного газу

115
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09125/08-17 Лист5161/01-11
Про збільшення фінансування лікування 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, що 
проживають у м. Енергодар

116
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09138/08-17 Лист01-26/1834
Про видатки на реалізацію програмних заходів 
Регіональної програми будівництва, реконструкції, 
модернізації об'єктів інфраструктури

117
23.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09187/08-17 Лист5321/01-10
Про допомогу на лікування Строкань С.С.

118
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09188/08-17 Лист5297/01-11
Про фінансування заходів КП "Облводоканал" ЗОР

119
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09215/08-17 Лист01-26/1842
Про кандидатуру тимчасово виконуючого обов'язки 
КП "Автогосподарство" ЗОР

120
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09216/08-17 Лист5322/01-10
ДОР КЮРЧЕВ В.М., ДОР ФЕДОРОВ І.С.
Про фінансування проектів реконструкції

121
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09218/08-17 Лист5320/01-27
Про внесення змін до рішення облради від 
05.10.2016 № 23

122
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

09068/08-17 Лист200
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

123
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09220/08-17 Лист202
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданнях комісії 29-30.11.2016 та 
05-09.12.2016

124
25.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

09237/08-22 Лист1/06-01-720
Про припинення незаконної діяльності автобусного 
маршруту "Гуляйполе - Пологи"

125
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09186/08-37 Лист1/09-15-667
Про нагородження Вітулева О.Ю. (та інші)

126
22.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

09193/08-22 Листб/н
Про ситуацію з переглядом Акта екологічної, 
аварійної та технологічної броні

127
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09194/08-22 Лист04/04-2339
Про погашення заборгованості за електроенергію

128
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09197/08-22 ЛистВС/02-2312
Про повернення підтвердженого податку на додану 
вартість

129
21.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

09052/08-37 Лист209к
Про нагородження Богатого О.О.

130
21.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09059/08-32 Лист22-12461
Про проведення гідротехнічних робіт

131
10.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09055/08-37 Лист3403
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Бажана С.А. (та інші)

132
16.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09085/08-22 Лист17/11-16
ТОВ "ЄВРО-СПЕЦ-СЕРВІС"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

133
17.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09123/08-22 Лист2822
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про узгодження норм питомих витрат палива

134
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09126/08-32 Лист363
ТОВ "НІБУЛОН"
Про дозвіл на розробку технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

135
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09160/08-21 Лист31-3423
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про внесення доповнень до щорічних 
інвентаризаційних відомостей державного майна

136
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09163/08-32 Лист289/0351
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про продовження терміну дії Договору оренди 
земельної ділянки від 01.04.2006 № 27

137
20.09.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09164/08-32 Лист290/0352
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про продовження терміну дії Договору оренди 
земельної ділянки від 01.04.2006 № 28

138
20.09.2016від

№
від 23.11.2016
№ 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

09165/08-32 Лист288/0350
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про продовження терміну дії Договору оренди 
земельної ділянки від 01.04.2006 № 26

139
20.09.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09166/08-32 Лист294/0356
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про поновлення дії Договору оренди земельної 
ділянки від 01.04.2006 № 28

140
25.10.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09167/08-32 Лист292/0354
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про поновлення дії Договору оренди земельної 
ділянки від 01.04.2006 № 26

141
25.10.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09168/08-32 Лист293/0355
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про поновлення дії Договору оренди земельної 
ділянки від 01.04.2006 № 27

142
25.10.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09202/08-32 Лист1018
ТОВ "АГРОПРОІНВЕСТ 08"
Про погодження договору земельного сервітуту

143
22.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09003/08-22 ЛистЕЕДН-2899
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦІ"
Про розрахунковий баланс споживання електричної 
потужності

144
10.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09047/08-27 Лист38/2-5
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄВРЕЙСЬКИЙ 
ОБЩИННИЙ ЦЕНТР МАЗАЛЬ ТОВ"
Про проведення Щорічного балу до дня волонтера 
та інваліда 04.12.2016

145
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

09057/08-27 Лист4/021116
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про видання книг письменників і літераторів 
Запорізької області

146
02.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09074/08-22 Лист14
"ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ 
УКРАЇНИ"
Про перевірку щодо незаконних перевезень

147
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09101/08-20 Лист91
БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ
Про фінансування фестивалю творчості інвалідів 
"Повір у себе"

148
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09104/08-20 Лист152
КП "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА" ЗОР
Про фінансову підтримку готелю

149
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09172/08-37 Лист70
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО
Про нагородження Бондарчука А.В.

150
10.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09210/08-24 Лист375/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
"ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про програму "Молодій запорізькій родині - 
доступне житло" на 2013-2017 роки

151
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09147/08-20 Лист22/11
Про виділення коштів для сплати судового збору

152
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09173/08-24 Лист02/3055
Про фінансування проекту "Каналізаційні очисні 
споруди м. Вільнянськ Запорізької області - 
реконструкція"

153
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09185/08-20 Лист12/3059
Про виділення коштів на покриття заборгованості 
перед ВАТ "Запоріжжяобленерго"

154
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09102/08-27 Лист97
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про заходи щодо новорічних та різдвяних 
святкувань

155
18.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи культури

09127/08-27 Лист11-18
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО 
БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Про пам'ятник Аспаруху в м. Запоріжжі

156
18.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

09211/08-33 Лист01/19-2205
Про участь у Форумі "Відкритий Донбас" 
08.12.2016 в м. Краматорськ (Донецька обл.)

157
24.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

09120/08-27 Лист4/32-5803
Про участь у фестивалі нової української пісні 
02-04.12.2016 у м. Сєвєродонецьку (Луганська обл.)

158
18.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Харківська ОДА

09098/08-33 Лист01-39/8950
Про участь у Польсько-українському Форумі 
місцевого самоврядування 29.11.2016 у м. Харкові

159
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Глава Адміністрації Президента України
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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

09006/08-15 Лист02-01/3232
(І. Райнін) Про заходи щодо вшанування Дня 
пам'яті жертв голодоморів 26.11.2016

160
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

09010/08-02 Указ508/2016
Про присвоєння рангу державного службовця

161
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09011/08-02 Указ505/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників радіо, телебачення та 
зв'язку

162
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09012/08-02 Указ495/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 
та майстрів народного мистецтва

163
09.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09070/08-36 Лист01-33/1135
Про преміювання Молодецького Р.Ф. за листопад 
2016 року

164
17.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09157/08-39 Лист01-36/1139
Про фінансування проведення місцевих виборів

165
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09043/08-22 Лист01-30/1489
Про відключення об'єктів від електроенергії

166
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09113/08-22 Лист01-30/1500
Про відключення об'єктів від електроенергії

167
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09198/08-36 Лист01-46/1488
Про преміювання Кошеленка В.О. за жовтень 2016 
року

168
18.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09199/08-36 Лист01-46/1487
Про преміювання Кошеленка В.О. за листопад 2016 
року

169
18.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09076/08-36 Лист05-29/0886
Про преміювання Шворака Ю.М. за жовтень 2016 
року

170
15.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09081/08-36 Лист05-29/0885
Про преміювання Шворака Ю.М. за листопад 2016 
року

171
15.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09156/08-36 Лист01-01-31/813
Про преміювання Мігулі І.І. за жовтень 2016 року

172
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

09213/08-20 Лист01-05/1087
Про виділення коштів на об'єкт "Захист від 
підтоплення і затоплення північно-західної частини 
м. Вільнянськ"

173
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09000/08-27 Лист21.01-07/403
Про правомірність здійснення ексгумації та 
перепоховання останків загиблих часів Другої 
світової війни

174
14.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09001/08-28 Лист01-24/2457
Про виділення санітарних автомобілів

175
14.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09002/08-36 Лист04-05/2465
Про преміювання Васюка А.Г. за листопад 2016 
року

176
16.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09069/08-36 Лист01-08/2472
Про погодження призначення Неумиваки А.О.

177
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09151/08-36 Лист04-08/2475
Про преміювання Васюка А.Г. за жовтень 2016 
року

178
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09174/08-36 Лист01-01-29/0804
Про преміювання Свєшнікова В.В. за листопад 
2016 року

179
22.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Комунарська райадміністрація

09111/08-21 Лист3277/01-39/01
Про включення до складу Запорізької обласної 
ради підприємців Петровського В.Г. та Кравчуна 
С.І.

180
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09149/08-36 Лист03-02/76-к
Про преміювання Мангула О.А. за листопад 2016 
року

181
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09150/08-36 Лист03-02/74-к
Про преміювання Мангула О.А. за жовтень 2016 
року

182
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09214/08-36 Лист03-02/81-к
Про погодження призначення Макрухи К.Л.

183
22.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09154/08-36 Лист01-06/998
Про преміювання Романенко Н.А. за листопад 2016 
року

184
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09155/08-36 Лист01-06/997
Про преміювання Романенко Н.А. за жовтень 2016 
року

185
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09158/08-36 Лист01-06/994
Про погодження призначення Мєшалкіної Т.Л.

186
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

24



№
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

09124/08-36 Лист01-20/1412
Про преміювання Бєлічева С.А. за листопад 2016 
року

187
17.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09244/08-37 Лист01-35/1517
Про нагородження Кузьменка І.А.

188
18.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09071/08-36 Лист62-35/1160
Про преміювання Джіоєва Г.Д. за листопад 2016 
року

189
16.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09072/08-20 Лист61-35/1138
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
реалізації інфраструктурних проектів

190
11.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09245/08-20 Лист61-35/1199
Про реалізацію проекту "Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення України"

191
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09152/08-36 Лист01-07/26/0708
Про преміювання Правосуда О.Є. за листопад 2016 
року

192
17.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09153/08-36 Лист01-07/26/0721
Про преміювання Правосуда О.Є. за листопад 2016 
року

193
22.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09049/08-26 Лист02-01-16/937
ЛЮЦЕРНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання безпечного підвозу учнів

194
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Освіта і наука 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

09075/08-24 Лист02-03-04/478/02-
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

195
14.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09089/08-24 Лист426
НОВОЗЛАТОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних інтересів 
під час розроблення генерального плану населеного 
пункту

196
16.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09135/08-24 Лист870
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробці генерального плану 
території

197
17.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09140/08-32 Лист01-20/532
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення порушення земельного 
законодавства

198
16.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09192/08-32 Лист01-35/994
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про випилювання дерев

199
21.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

09039/08-22 Доповідна запискаб/н
Про надання фінансової допомоги КП 
"Облводоканал" ЗОР для погашення заборгованості 
за спожиту електроенергію

200
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент фінансів
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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

09118/08-20 Доповідна запискаб/н
Про подальше впровадження 
гендерно-орієнтованого бюджетування у 
Запорізькій області

201
23.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

09037/08-43 Лист22-ц/778/3013/1
Про судову повістку на 06.12.2016

202
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09142/08-43 Лист22-ц/778/3285/1
Про копію ухвали колегії суддів судової палати у 
цивільних справах

203
17.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09204/08-43 Лист22-ц/778/3503/1
Про копію ухвали колегії суддів судової палати у 
цивільних справах від 10.11.2016

204
17.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09200/08-20 Лист07.2-08/159-791
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

205
18.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ 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

09112/08-34 Лист01/4/9370
Про виділення пально-мастильних матеріалів

206
22.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

09100/08-20 Лист8160/01
Про аналітичну інформацію щодо виконання 
бюджету

207
10.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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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

09017/08-36 Лист12.3.2-19/9736
Про участь у семінарі 29.11.2016

208
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09203/08-43 Ухвала908/3073/16
Про повернення позовної заяви щодо розірвання 
договору та повернення земельної ділянки

209
18.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09051/08-44 Лист491/пр
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом

210
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09148/08-44 Лист2018
Про уточнені прогнозні розрахунки видатків на 
реалізацію обласної програми "Про забезпечення 
заходів мобілізації на території області в 2017 році"

211
23.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09050/08-20 Лист4738/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про авансування витрат на організацію та 
проведення виконавчих дій

212
11.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09141/08-32 Лист3/12-5279
ВІЛЬНЯНСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ
Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою

213
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09178/08-41 Лист7406/04/03/04/20
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО РВП 
ДНІПРОВСЬКОГО ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про лісосмугу на ділянці автодороги "Водяне - 
Широке" Н08

214
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09189/08-41 Лист5039/41/32/01-20
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МІСТІ 
ЗАПОРІЖЖІ
Про виділення коштів на ремонт будівель

215
24.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

09038/08-43 Лист52-486-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про позовну заяву щодо розірвання договору 
оренди землі, повернення земельної ділянки 
площею 0,5093 га

216
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09029/08-41 Лист05/1-1077вих-16
Про внесення змін до рішення облради від 
05.10.2016 № 23

217
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09030/08-41 Лист50-9460вих16
Про кримінальне провадження щодо КП 
"Автогосподарство" ЗОР

218
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09041/08-41 Лист05/1-1051вих-16
Про тристоронню угоду з питань забезпечення 
реалізації Програми охорони довкілля

219
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09042/08-41 Лист05/1-1050вих-16
Про дозволи ЗКАТП "Комунсантрансекологія" на 
викиди забруднюючих речовин

220
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09169/08-41 Лист05/1-1109вих-16
Про надання інформації для проведення наради з 
питань використання лісових ресурсів

221
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09180/08-41 Лист05/1-600-16
Про звернення НДУ Берези Ю.М. щодо незаконної 
діяльності в балці Маркусова

222
22.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09206/08-37 Лист11-766вих-16
Про нагородження Просветова Є.М. (та інші)

223
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна
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09137/08-21 Лист02-13-06363
Про внесення змін в договір оренди державного 
нерухомого майна

224
21.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

09139/08-24 Лист1/9-5128-Гл
Про будівництво каналізаційних очисних споруд 
для виправної колонії № 99 в с. Біленьке 
Запорізького р-ну

225
17.11.2016від

№
від 23.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

09062/08-41 Лист5050/39/107/02-1
Про запобігання незаконного та нецільового 
використання виділених бюджетних коштів на 
реалізацію соціально-економічного розвитку 
регіону

226
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09212/08-41 Лист5003/39/107/01-1
Про обласну робочу групу з питань координації дій 
постійно діючих районних оперативних груп з 
контролю за збереженням меліоративних систем і 
мереж водопостачання

227
17.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09024/08-41 Лист59/3/3-2145нт
Про надання інформації щодо гр. Забудського Д.І.

228
08.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09025/08-41 Лист59/3/3-2118нт
Про надання інформації щодо Орлова А.О.

229
16.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09026/08-41 Лист59/3/3-2104нт
Про надання інформації щодо гр. Жук Ю.М.

230
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09027/08-49 Лист59/5/1532дск
Про запобігання втручанню в роботу комп'ютерних 
мереж

231
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова
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09031/08-41 Лист59/5-1570нт
Про надання інформації у відношенні іноземних 
громадян

232
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09032/08-41 Лист59/5/2-1571нт
Про безпідставне отримання соціальних виплат та 
пенсій гр. Воробйовим В.А.

233
15.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09033/08-41 Лист59/33-3596нт
Про загрози сталому функціонуванню 
магістральної мережі 
Маріуполь-Волноваха-Мар'їнка

234
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09034/08-41 Лист59/5/1-1581нт
Про недопущення виникнення надзвичайної 
ситуації

235
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09035/08-41 Лист59/Б-706/22
Про порушення при приватизації державної частки 
ПрАТ "Запорізький завод "Перетворювач"

236
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09103/08-41 Лист59/6/2-1642нт
Про надання інформації щодо регіональних 
програм

237
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09195/08-41 Лист59/14/323
Про надання інформації щодо екологічної ситуації

238
18.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09196/08-41 Лист59/14/3065
Про моніторинг забруднення навколишнього 
природного середовища

239
24.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09014/08-39 Постанова485
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

240
17.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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09015/08-39 Лист21-40-2680
Про призначення перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад об'єднаних 
територіальних громад

241
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна аудиторська служба України

09093/08-20 Лист21-14/95
Про надання інформації щодо навчальних заходів з 
питань внутрішнього аудиту

242
17.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

09083/08-21 Лист6960/0/20-16
Про здійснення регуляторними органами 
планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2017 рік

243
15.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

09183/08-28 Лист602-122-17/2223
Про інфекційні захворювання на гострі кишкові 
інфекції

244
23.11.2016від

№
від 24.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

09019/08-35 Лист5385/02/05.1-16
Про укладання договорів щодо закупівлі житла 
учасникам АТО

245
14.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09073/08-35 Лист5496/01/04.4-16
Про відшкодування вартості проїзду учасникам 
АТО

246
21.11.2016від

№
від 22.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення

09239/08-27 Лист17/3427
Про українські радіопрограми

247
23.11.2016від

№
від 25.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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09018/08-27 Лист54-04/16-КУ
ДЕРЖАВНА МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ У 
СПРАВАХ УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ УЧАСНИКІВ 
АТО...
Про семінар-нараду 02-04.12.2016 у м. Львові

248
18.11.2016від

№
від 21.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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