
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.11.16 по 02.12.16

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09250/08-36 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про встановлення надбавки (Упр. містобудування)

1
28.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09309/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про народження трійні у КЗ "Обласний 
перинатальний центр" ЗОР

2
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09312/08-25 Доповідна запискаб/н
НІМАС О.Я.
Про підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби

3
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09328/08-36 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про встановлення надбавки Гафарову А.Ф.

4
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09384/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на оплату оренди 
спортивних споруд

5
30.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09398/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Грак Л.О. (та інші)

6
01.12.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09442/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Городиської О.Є. (та інші)

7
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09443/08-36 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про збільшення граничної чисельності 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
ОДА

8
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09475/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про зйомку телепередачі на "Новому каналі" щодо 
оздоровлення та відпочинок дітей пільгових 
категорій у ДЗОВ "Гвоздика" та ДЗОВ "Северянін" 
(Якимівський р-н)

9
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09367/08-01 Постанова1744-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки 
історії та сучасність"

10
16.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09368/08-01 Закон України1715-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
телебачення і радіомовлення"

11
01.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09369/08-01 Закон України1723-VIII
Про внесення зміни до статті 244 (8) Кодексу 
України про адміністративні правопорушення

12
02.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09370/08-01 Закон України1727-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства у сфері 
державного нагляду (контролю)

13
03.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09371/08-01 Закон України1730-VIII
Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення 
за спожиті енергоносії

14
03.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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09372/08-01 Закон України1731-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
діяльності вищих навчальних закладів, наукових 
установ, переміщених з тимчасово окупованої 
території та з населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження

15
03.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09256/08-14 Лист04-25/04-1266(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про засідання "круглого столу" на тему: "Актуальні 
питання боротьби з онкологічними 
захворюваннями в Україні"

16
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09421/08-14 Лист04-34/14-284616
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про розгляд колективного звернення громадських 
лідерів внутрішньо переміщених осіб

17
25.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

09266/08-10 Депутатське звернення187/02-07-10457
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги гр. Уторову 
М.О.

18
02.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09267/08-10 Депутатське звернення270-03/313
НДУ ДОБРОДОМОВ Д.Є.
Про облаштування залізничних платформ

19
22.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09302/08-10 Депутатське звернення1195
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання допомоги в отриманні інформації, що 
стосується права на земельну частку (пай)

20
22.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09385/08-10 Депутатське звернення210-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
газифікацію с. Білорецьке Веселівського р-ну

21
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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09422/08-10 Депутатське звернення58
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про створення учбово-практичних центів для 
підготовки робітників

22
25.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09423/08-10 Депутатське звернення11/16-717/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про забезпечення медикаментами Василівського 
відділення екстренної медичної допомоги

23
28.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09424/08-10 Депутатське звернення11/16-718/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про питання використання земель за призначенням

24
28.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09351/08-26 Лист1-2878/16-160
Про надання інформації щодо мережі інтернатних 
закладів різних типів усіх форм власності

25
25.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09446/08-35 Лист1/8-С278258.16-
Про порушення права підопічних КУ "Орловський 
психоневрологічний інтернат" на отримання 
соціальної послуги соціальної адаптації

26
28.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09448/08-44 Лист4320
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про участь у відкритті "Меморіального знаку 
воїнам артилеристам" 05.12.2016

27
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09255/08-38 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"КОЛО.МЕДІА"
Про Потяг Єднання України "Труханівська Січ" 
12-22.12.2016

28
28.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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09317/08-26 Лист13/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ"
Про участь навчальних закладів у проведенні 
Марафону "Смерті від ДТП - НІ!"

29
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09342/08-38 Лист91
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ
Про участь громадськості у процесах 
реформування місцевого самоврядування

30
26.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09392/08-33 Лист208/02-106
ПРОЕКТ DESPRO В УКРАЇНІ
Про запрошення Сороченко О.В. на 
семінар-практикум 24-25.12.2016 до м. Львів

31
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09286/08-30 Лист57/3513
ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" 
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Про виготовлення бланків посвідчень батьків та 
дитини з багатодітної сім'ї

32
22.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09298/08-33 Лист220-1/6
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у тренінгу "Послуги для розвитку 
бізнесу" 12-13.12.2016 в м. Полтаві

33
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09303/08-36 Лист03/1-6-14/1-724
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 06-14.12.2016

34
24.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09318/08-28 Лист028/11-16
ЦЕНТР "ДЕБРА - УКРАЇНА"
Про забезпечення медичними виробами хворих на 
бульозний епідермоліз (БЕ)

35
22.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09325/08-36 Лист369
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ СПОРТУ 
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ
Про посаду начальника Запорізького регіонального 
центру з фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт"

36
22.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09343/08-23 Лист119
АСОЦІАЦІЯ "УКРМАШБУД"
Про виробництво обладнання для переробки 
молока

37
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09360/08-43 Адвокатський запит2611-1/16
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо Литвина О.О.

38
26.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09361/08-43 Адвокатський запит2611-2/16
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо будівництва 
інженерних споруд

39
26.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09362/08-43 Адвокатський запит2611-3/16
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо взводних опорних 
пунктів (ВОП)

40
26.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09400/08-41 Лист162
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення семінару з питань державної 
реєстрації громадських об'єднань 07.12.2016 у м. 
Запоріжжі

41
30.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09404/08-22 Лист301116-1
ТОВ "ПРОФЛАЙН ГРУП"
Про надання переліку промислових підприємств

42
30.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09419/08-22 Лист119
АСОЦІАЦІЯ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА 
УКРАЇНИ"
Про участь у конкурсі "Школа Енергії" 
07-08.12.2016 у м. Львові

43
01.12.2016від

№
від 01.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

09473/08-22 Лист05/420
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І.ДОЛІШНЬОГО
Про науково-аналітичну доповідь 
"Конкурентоспрожність промисловості регіонів 
України"

44
28.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

09290/08-43 Лист335/7598/16-а
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про судову повістку на 19.12.2016

45
21.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09382/08-43 Лист318/2374/15-ц
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Про судову повістку на 30.11.2016

46
22.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09268/08-03 Постанова840
Про деякі питання оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери

47
23.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09269/08-03 Постанова848
Про затвердження переліку друкованих засобів 
масової інформації та редакцій, реформування яких 
здійснюється на першому етапі

48
23.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09270/08-09 Доручення43296/1/1-16
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про проблеми професійно-технічних навчальних 
закладів

49
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09271/08-09 Доручення41731/1/1-16
(Г. Зубко) Про компенсацію частини вартості 
"теплих" кредитів на термомодернізацію житлових 
будівель

50
24.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

09306/08-09 Доручення43387/2/1-16
(С. Кушнір) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про вирішення проблем з газифікації 
Гуляйпільського р-ну Запорізької обл.

51
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09364/08-09 Доручення43294/1/1-16
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про реформування стипендіального забезпечення

52
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09365/08-09 Доручення30005/10/1-16
(В. Гройсман) Про роботу Системи електронної 
взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

53
28.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09366/08-09 Доручення43338/1/1-16
(В. Кістіон) Про скрутне фінансове становище ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

54
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09411/08-03 Постанова859
Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
КМУ від 24.06.2016 № 395

55
23.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09412/08-09 Доручення42735/1/1-16
(В. Гройсман) Про незаконні вирубки лісів

56
29.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09454/08-09 Доручення43966/1/1-16
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 26.11.2016 № 523 "Про заходи у зв'язку 
з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в 
Україні - геноциду Українського народу"

57
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09455/08-09 Доручення38305/4/1-16
(В. Федорчук) Про діяльність ТОВ "Міла Мед" 
(Бердянський р-н)

58
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09456/08-09 Доручення38734/47/1-16
(В. Гройсман) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

59
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

09457/08-09 Доручення38191/2/1-16
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України з нагоди Дня 
автомобіліста

60
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

09337/08-21 Лист06-1-730
Про участь у форумі "Україна - країна 
підприємців" 15.12.2016 у м. Запоріжжі

61
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Укроборонпром

09429/08-44 ЛистUOP-4.04-11890
Про подальшу співпрацю в імпортозаміщенні

62
25.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09466/08-25 Лист37-32-4-11/1839
Про надання інформації стосовно шкільного 
харчування

63
14.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09420/08-32 Лист7/4319-16
Про видачу дозвільних документів щодо 
поводження з небезпечними відходами

64
25.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09252/08-33 Лист4232-06/38148-0
Про Міжнародну виставку "Нафта і Газ 
Узбекистану - OGU 2017" 17-19.05.2017 в м. 
Ташкент (Узбекистан)

65
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09253/08-33 Лист4232-06/38025-0
Про Міжнародну виставку "WorldFood Uzbekistan 
2017" 29-31.03.2017 в м. Ташкент (Узбекистан)

66
24.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

09254/08-33 Лист4232-06/37879-0
Про виставку сільського господарства та 
механізації 14-21.03.2017 в м. Багдад (Ірак)

67
24.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09385/08-37 Лист01/16-12364
Про нагородження Глєбова В.М.

68
25.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09394/08-37 Лист01/16-12357
Про нагородження Заниборща П.В. (та інші)

69
25.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09288/08-22 Лист6784/18/14-16
Про засідання круглого столу на тему: 
"Доступність транспорту та об'єктів транспортної 
інфраструктури" 01.12.2016

70
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09452/08-29 Лист1515/4/15-16
Про організацію ІІ Міжнародного 
українсько-литовського конкурсу малюнків "Здай 
кров заради життя"

71
23.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09296/08-29 Лист9969/7.1
Про участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту 
22.12.2016 у м. Києві

72
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09311/08-29 Лист9958/6.4
Про комплексну інвентаризацію об'єктів 
фізкультурно-оздоровчої інфраструктури в Україні

73
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09418/08-29 Лист9997/4.1
Про стан виконання п.30 протокольного рішення 
Оргкомітету спортсменів

74
29.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

09273/08-44 Лист343/1/10336
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про направлення представників 
облдержадміністрації до м. Луганськ 29.11.2016

75
26.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09297/08-28 Лист05.2-09/30518
Про Протокол засідання Комітету з регіональної 
політики Національної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

76
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09393/08-28 Лист05.4-04/30972
Про вжиття заходів щодо запобігання інфекційним 
захворюванням

77
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09285/08-19 Лист7/12-13906
Про реалізацію проекту "Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення України"

78
15.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09294/08-19 Лист7/31-14328
Про моніторинг виконання Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року

79
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09341/08-24 Лист7/9-14365
Про звіт щодо виконання Загальнодержавної 
програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки

80
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09349/08-31 Лист7/9-14427
Про пропозиції до складу постійної робочої групи з 
питань житлового забезпечення ромської 
національної меншини

81
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09459/08-24 Лист7/10-14481
Про тарифи на послуги з централізованого 
опалення для абонентів без будинкових та 
квартирних засобів обліку

82
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11



№
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 
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09460/08-19 Лист7/31-14533
Про пропозиції до методичних рекомендацій щодо 
заповнення щорічного звіту голови місцевої 
державної адміністрації

83
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09476/08-35 Лист7/15-14448
Про заробітну плату робітників, зайнятих на 
будівельних роботах

84
29.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09339/08-35 Лист17486/0/14-16/10
Про розподіл гуманітарної допомоги на місцях

85
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09465/08-29 Лист17739/0/14-16/11
Про порушення у діяльності дитячих закладів 
оздоровлення

86
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09477/08-30 Лист17439/0/14-16/57
Про зняття з контролю листа від 08.09.2016 № 
323/0/15-15/57

87
28.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09289/08-28 Лист04/02-23/05275
Про надання машини швидкої допомоги 
03-04.12.2016

88
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09352/08-21 Лист04/02-29/05278
Про надання кандидатур до складу комісії з 
прийому-передачі до комунальної власності Палацу 
культури по вул. Лізи Чайкіної, 53

89
25.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

09403/08-22 Лист001-8334/33
Про відключення котелень від електропостачання

90
30.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

09406/08-20 Лист01-7862/38
Про виділення коштів у 2017 році з обласного 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища на реалізацію природоохоронних 
заходів

91
11.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09407/08-44 Лист01-7952/44
Про включення 3 батальйону В/ч 3033 в програму 
профілактики правопорушень

92
17.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09408/08-28 Лист01-8014/25
Про придбання магнітно-резонансного томографа 
для КУ "Бердянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

93
21.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09409/08-37 Лист001-8267/23
Про нагородження Трофимова В.А.

94
29.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міська рада

09305/08-20 Лист01/01-37/965
Про виділення субвенції на посадку дерев, кущів

95
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

09405/08-20 Лист2891/22-15
Про виділення коштів для розрахунків за 
електроенергію та виплати заробітної плати 
працівникам бюджетних установ

96
30.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

09340/08-22 Лист08/11-1654
Про комерційний облік природного газу

97
23.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

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

09347/08-39 Лист1622/02-01-15
Про призначення перших виборів депутатів міської 
ради

98
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09426/08-10 Депутатське звернення248
ДОР РЄПКІН О.О.
Про виділення коштів для розрахунків за 
енергоносії та виплату заробітної плати 
працівникам бюджетних установ

99
01.12.2016від

№
від 01.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09438/08-10 Депутатське звернення46/4
ДОР ВЕЛИЧКО В.А. 
Про фінансування ремонту Іванівського НВК 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

100
22.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09439/08-10 Депутатське звернення47/4
ДОР ВЕЛИЧКО В.А. 
Про ремонт Будинку культури сел. Заповітне 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

101
22.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09440/08-10 Депутатське звернення48/4
ДОР ВЕЛИЧКО В.А. 
Про ремонт сільського клубу с. Нововодяне 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

102
22.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09441/08-10 Депутатське звернення49/4
ДОР ВЕЛИЧКО В.А. 
Про ремонт школи в с. Нововодяне 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

103
22.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

09247/08-17 Лист01-26/1845
Про проект рішення облради "Про використання 
депутатського фонду в 2017 році"

104
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09248/08-17 Лист01-26/1846
Про участь у засіданні Погоджувальної ради 
депутатських фракцій обласної ради 28.11.2016

105
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09299/08-17 Лист4939/01-11
ДОР ВИШНЯКОВА І.О. (ТА ІНШІ)
Про фінансування міжрайонних пологових 
відділень

106
24.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09314/08-17 Лист5310/01-11
Про фінансову підтримку КП "Готель "Україна"

107
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09315/08-17 Лист5326/01-11
Про розробку проектно-кошторисної документації 
на будівництво інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури регіонального центру екстреної 
допомоги за номером 112

108
24.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09353/08-17 Лист5476/01-16
Про кандидатуру Кузьменка В.І. на посаду 
виконуючого обов'язки ректора КЗ "Запорізький 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти"

109
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09467/08-17 Лист5503/01-16
Про кандидатуру Гури Т.Є. на посаду виконуючого 
обов'язки ректора КЗ "Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти"

110
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09334/08-10 Лист74
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я...
Про висновки комісії від 15.11.2016 № 2

111
21.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ 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

09335/08-10 Лист68
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я...
Про висновки комісії від 15.11.2016 № 5

112
21.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09336/08-10 Лист65
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я...
Про висновки комісії від 15.11.2016 № 7

113
21.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09363/08-10 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ...
Про звернення депутатів Миколаївської облради з 
питань підвищення ставки збору для організацій, 
які експлуатують ядерні установки

114
30.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09425/08-17 Лист204
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про зміну графіку засідань комісії 05-09.12.2016

115
01.12.2016від

№
від 01.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09462/08-10 Лист205
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.11.2016

116
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09386/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-1168
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність підтверджених планових обсягів 
природного газу на першу декаду грудня 2016 року

117
30.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09387/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-1171
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам та підприємствам теплоенергетики

118
30.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

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

09396/08-22 Лист1008
Про перерахування коштів для придбання запасних 
частин

119
30.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

09319/08-28 Лист20
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КУ 
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ЕКСТРЕННОЇ 
(ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про недофінансування виплат медичним 
працівникам

120
23.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09338/08-22 Лист045
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про компенсацію за безкоштовне перевезення 
пільгових категорій пасажирів

121
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09432/08-32 Лист53
ПП "РОСА-2"
Про Дозвіл на спеціальне водокористування

122
28.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09445/08-23 Лист88
ТОВ "ПОЧЕРК"
Про недопущення відключення рибодобувного 
підприємства від електро- та водопостачання

123
28.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09258/08-27 Лист23/11
БО "ХРАМ"
Про благодійний концерт Київського симфонічного 
оркестру 21.01.2017

124
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09287/08-29 Лист397
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про виділення коштів ТОВ "Соціальні ініціативи 
Запоріжжя" для проведення тренувань із дзюдо

125
24.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09316/08-37 Лист58
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про нагородження Лиска С.М. (та інші)

126
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09330/08-22 Лист394
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про компенсацію затрат за перевезення пільгових 
категорій пасажирів

127
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09377/08-32 Лист27
ПСВП "АСКОМ"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

128
28.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09474/08-22 Лист08/3100
Про заборгованість за електроенергію

129
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09277/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Блинова В.П. (та інші)

130
28.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09320/08-21 Лист11/57
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ"
Про позицію представників бізнесу щодо 
розпоряджень про оновлення складу 
консультативно-дорадчих органів при ЗОДА

131
23.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09333/08-37 Лист132
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Хільченка С.С. (та інші)

132
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09354/08-37 Лист15
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Карапут Л.М. (та інші)

133
17.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

09464/08-37 Лист138
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Савеленка С.А. (та інші)

134
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи культури

09272/08-37 Лист01/193
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Черногора С.В.

135
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09401/08-27 Лист3/291116
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про святковий концерт 26.12.2016

136
29.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09262/08-22 Лист761
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ" ЗОР
Про проблеми з енергопостачанням

137
24.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

09417/08-26 Лист572
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про запрошення на позачергове засідання вченої 
ради 01.12.2016

138
01.12.2016від

№
від 01.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09430/08-26 Лист310/01
"ШКОЛА "ЕЙДОС"
Про безпеку учнів

139
28.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

09447/08-37 Лист35-113/3534
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Потапенка В.М.

140
28.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09251/08-15 Лист03-01/3918
(В. Ковальчук) Про заходи з нагоди 25-ї річниці 
Всеукраїнського референдуму та підтвердження 
Акта проголошення незалежності України 
01.12.2016

141
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09307/08-15 Лист44-01/174
(Д. Шимків) ПОСОЛЬСТВО СЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ
Про діяльність ТОВ "Міла Мед" (Бердянський р-н)

142
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

09414/08-15 Лист02-01/3308
Про відзначення Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
14.12.2016

143
29.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

09308/08-02 Указ523/2016
Про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами 
Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду 
Українського народу

144
26.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09413/08-02 Указ514/2016
Про відзначення державними нагородами України 
працівників агропромислового комплексу

145
19.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09470/08-19 Лист01-32/1171
Про довідку щодо соціально- економічного 
розвитку Берянського району Зап. обл. станом на 
30.11.2016 року

146
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09471/08-36 Лист01-32/1187
Про преміювання Молодецького Р.Ф. за грудень 
2016 року

147
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

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

09376/08-36 Лист01-16/1198
Про преміювання Попова А.В. за жовтень 2016 
року

148
21.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09410/08-20 Лист01-30/1543
Про перелік заходів, які будуть фінансуватися за 
рахунок обласного фонду ОНПС

149
25.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09435/08-37 Лист3023/01-47
Про нагородження Кудіна В.В.

150
28.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09263/08-29 Лист01-01-2711/801
Про виділення коштів на придбання системи 
покриття для спортивного майданчика КУ 
"Веселівська районна різнопрофільна гімназія"

151
14.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09313/08-37 Лист01-01-31/799
Про нагородження Волкова С.Г. (та інші)

152
11.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09355/08-20 Лист01-01-27/1/837
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
газифікацію с. Білорецьке

153
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09397/08-24 Лист01-14/2484
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

154
23.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09350/08-32 Лист01-31/339
Про вирубку лісосмуг

155
15.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09357/08-49 Лист69 ДСК
Про обладнання блокпостів

156
18.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09374/08-32 Лист01-31/360
Про ситуацію у сфері земельних відносин

157
24.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09344/08-36 Лист01-24/1004
Про преміювання Проценка М.Г. за жовтень 2016 
року

158
15.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09345/08-36 Лист01-24/1041
Про преміювання Проценка М.Г. за листопад 2016 
року

159
24.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09304/08-37 Лист01-18/1100
Про нагородження Заруби З.М. (та інші)

160
23.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09434/08-36 Лист01-06/1013
Про погодження призначення Драгой М.М.

161
28.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09478/08-24 Лист01-15/1023
Про ситуацію з освоєнням коштів, які виділені на 
реалізацію проектів по Приазовському районі

162
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09332/08-36 Лист01-11/0587
Про погодження звільнення Фомич Н.М.

163
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09449/08-45 Лист61-35/1217
Про ініціювання перевірки

164
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09356/08-22 Лист2738/01-07/06
Про організацію зупинки потягу № 82 
Новоолексіївка - Харків на станції смт. Якимівка

165
21.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09259/08-45 Лист01-20/545
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

166
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09321/08-27 Лист02-01-22/1080
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.03.2016 № 115

167
23.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09358/08-20 Лист01-21/812
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування об'єкту "Реконструкція 
Комишуваської АЗПСМ..."

168
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09359/08-20 Лист472/01-20
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
розвитку інфраструктури громади

169
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09378/08-22 Лист09-20/990
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про встановлення дорожніх знаків

170
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09388/08-24 Лист689
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про проектну заявку щодо фінансування 
капітального ремонту амбулаторії ЗПСМ

171
28.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09389/08-22 Лист691
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про проектну заявку щодо реконструкції 
освітлення вулиць

172
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09390/08-24 Лист02-01-17/3102
ВЕСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про проектну заявку щодо капітального ремонту 
Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

173
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09391/08-24 Лист1105
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проектні заявки щодо придбання обладнання 
для комунального підприємства

174
30.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09399/08-45 Лист01-20/548
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо добровільного 
об'єднання громад

175
30.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09433/08-24 Лист02-01-28/922
ЧЕРВОНА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

176
22.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09450/08-26 Лист02-01-13/233
КУПРІЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про комісію з вивчення ситуації у Купріянівському 
НВК

177
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Токмацька райрада

09300/08-10 Лист427
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ДОЛЯ П.П.
Про придбання шкільних автобусів

178
17.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09301/08-10 Лист432
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ МАТВІЄНКО В.В.
Про пояснення щодо реалізації права на земельну 
ділянку

179
21.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09472/08-36 Лист447
Про дії Зубченко О.С.

180
28.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09375/08-20 Доповідна запискаб/н
Про Плани діяльності з внутрішнього аудиту

181
30.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

09327/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на реалізацію програми 
"Молодій запорізькій родині доступне житло" на 
2013-2017 роки

182
29.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

09380/08-37 Лист06-29-560
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Пакєта С.М.

183
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09381/08-37 Лист06-29-559
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Остапенко Н.В.

184
29.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

09291/08-43 Лист22-ц/778/3172/1
Про судову повістку на 17.01.2017

185
23.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09416/08-41 Лист14409/6-2016
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо дозволів у сфері 
надрокористування та водопостачання

186
25.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

09436/08-34 Лист13-03/11071
Про проведення інвентаризації захисної споруди, 
яка перебуває на балансі ВАТ "Шляхмаш"

187
29.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09293/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА за позовом ПП "Діловий будинок"

188
23.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09453/08-43 Ухвала908/3139/16
УХВАЛА за позовною заявою Запорізької місцевої 
прокуратури № 2

189
25.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

09469/08-32 Лист13/1387
Про затвердження технічної документанції із 
землеустрою

190
01.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

09427/08-22 ЛистН-21/1212
Про своєчасне вивантаження вагонів на ВАТ 
"Запоріжсталь"

191
25.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

09346/08-33 Лист09.3/691
Про виставку туристичних послуг та товарів 
"Ярмарок подорожей" 21-23.04.2017

192
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

09261/08-20 Лист09/1981
Про пропозиції щодо фінансування заходів з 
обласного бюджету у 2017 році

193
22.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09461/08-44 Лист2114
Про участь у покладанні квітів на Кушугумському 
кладовищі 06.12.2016

194
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09479/08-44 Лист2106
Про включення до програми надання шефської 
допомоги

195
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09480/08-44 Лист2107
Про розрахунок планування видатків шефської 
допомоги у 2017 році

196
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

09348/08-37 Лист96-Р
Про нагородження Берези А.В.

197
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09383/08-43 Лист808/2506/16/247
Про копію ухвали за позовом Старун С.М.

198
25.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09274/08-41 Лист6204/40/-/04-201
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ 
ПОЛІЦІЇ
Про розслідування щодо ПАТ "ППЗТ" та ТОВ 
"Придніпровське підприємство по сортуванню та 
відвантаженню піску"

199
24.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09329/08-24 Лист02/1403
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО 
МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Про рівень води у каналі Р-9

200
22.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09431/08-22 Лист2281/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про погашення заборгованості за послуги з 
транспортування природного газу

201
01.12.2016від

№
від 01.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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09463/08-21 Лист02/100
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про проект "BlackSeaInno"

202
02.12.2016від

№
від 02.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Прокуратура

09292/08-43 Лист52-486-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про Позовну заяву щодо розірвання договору 
оренди землі, повернення земельної ділянки 
площею 0,5300 га

203
24.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09444/08-41 Лист1р
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про порушення етики державного службовця

204
29.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09468/08-41 Лист127-15442-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про санітарну рубку лісових насаджень

205
28.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09275/08-41 Лист04/2/4-1719-16
Про питання невиплати заробітної плати 
працівникам ВАТ "Запоріжжяобленерго"

206
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09310/08-37 Лист8/1884
Про нагородження Яковенко С.М. (та інші)

207
28.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

09276/08-41 Лист5144/39/107/01-2
Про розрахунки тарифів на перевезення пасажирів

208
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09264/08-49 Лист59/20-7807дск
Про невідкладні заходи з організації практичної 
допомоги сім'ям постраждалих осіб

209
28.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09278/08-41 Лист59/27/638нт
Про критичну ситуацію на теплогенеруючих 
підприємствах

210
22.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09279/08-41 Лист59/5/2-1597нт
Про незаконне отримання виплат гр. Островським 
С.В.

211
23.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09280/08-41 Лист59/5/2-1584нт
Про незаконне отримання виплат гр. Лебеденком 
В.М.

212
18.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09281/08-41 Лист59/5-1591нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Степаненка Р.І.

213
19.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09282/08-41 Лист59/5-1587нт
Про надання інформації у відношенні гр. Галіуліна 
Р. (та інші)

214
19.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09283/08-41 Лист59/5-1586нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Степаненка Р.І.

215
19.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09284/08-41 Лист59/5-1592нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Степаненка Р.І.

216
19.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09428/08-49 Лист59/33-7852дск
Про організацію заходів інформаційної підтримки

217
29.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09458/08-49 Лист59/33-7873дск
Про функціонування системи телеграфного бюро 
Запорізької філії ПАТ "Укртелеком"

218
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

09257/08-22 Лист25/1834-16
Про внесення змін в розклад руху рейсів ТОВ 
"Фірма "Ікарус"

219
21.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
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Центральна виборча комісія

09249/08-39 Лист21-40-2717
Про графік проведення навчання членів виборчих 
комісій

220
25.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09373/08-39 Постанова489
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

221
18.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

09415/08-41 Лист10/3/2-22190-16
Про копії актів прийняття-передачі споруд 
взводних опорних пунктів

222
01.12.2016від

№
від 01.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Державна аудиторська служба України

09322/08-20 Лист21-14/97
Про внесення зміни до Положення про 
інвентаризацію активів та зобов'язань

223
23.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна казначейська служба України

09324/08-20 Лист14-08/230-17973
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за 9 місяців 2016 року

224
27.10.2016від

№
від 29.11.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

09379/08-22 Лист3499/03/14-16
Про прийняття розпоряджень щодо навігації для 
маломірних (малих) суден

225
22.11.2016від

№
від 30.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна судова адміністрація

09265/08-21 Лист14-8425/16
Про погодження передачі нерухомого майна в м. 
Запоріжжі в державну власність

226
23.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09402/08-22 Лист195-01/16/5-16
Про кошти для реалізації програми підвищення 
енергоефективності

227
30.11.2016від

№
від 01.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

09260/08-36 Лист1-12.1-6/5970-16
Про погодження призначення Чіха С.Ф.

228
11.11.2016від

№
від 28.11.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09323/08-22 Лист1-5-6/6091-16
Про облік і випуск маломірних суден, інших 
плавзасобів у внутрішні води України

229
18.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія наук України (НАН України)

09326/08-26 Лист4ф/2142-8
Про форсайт соціально-економічного розвитку 
України

230
21.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

09451/08-22 Лист12745/28.2/7-16
Про Протокол наради з питань діяльності ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

231
25.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

09295/08-41 Лист20-07/5960
Про тренінг з питань запобігання та виявлення 
корупції 06.12.2016 у м. Києві

232
25.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

09437/08-36 Лист185/94/22-16
Про участь у навчанні з питань державного 
управління 09-13.12.2016

233
30.11.2016від

№
від 02.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

09331/08-41 Лист434-111/41058
Про надання інформації щодо виконання обов'язків 
директора ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект"

234
16.11.2016від

№
від 29.11.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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