
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 05.12.16 по 09.12.16

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
Голова ОДА

09546/08-79 Протокол голови ОДА14
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.1  Мещан І.В.      (31.01.2017)
п.3  Клименко В.І. (20.12.2016)
п.4  Озерова Т.Я.  (20.12.2016)
п.5  Мещан І.В.       ( 19.12.2016-19.01.2017) 

1
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

09487/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки Власовій Н.Ф.

2
05.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09537/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про інформацію щодо середньооблікової кількості 
штатних працівників

3
05.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09642/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про відзначення громадських активістів до Дня 
Збройних Сил України

4
08.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09655/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про субвенцію на проведення заходів обласного 
Новорічно-різдвяного фестивалю

5
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ 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

09663/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про перерозподіл невикористаних коштів КЗ 
"Запорізька обласна наукова універсальна 
бібліотека" ЗОР, ...

6
08.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09495/08-01 Закон України1749-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Демократичною Соціалістичною Республікою 
Шри-Ланка про видачу правопорушників

7
16.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09496/08-01 Закон України1750-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Демократичною Соціалістичною Республікою 
Шри-Ланка про взаємну правову допомогу у 
кримінальних справах

8
16.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09497/08-01 Закон України1751-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Демократичною Соціалістичною Республікою 
Шри-Ланка про передачу засуджених осіб

9
16.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09498/08-01 Закон України1752-VIII
Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти 
маніпулювання спортивними змаганнями

10
16.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09499/08-01 Закон України1759-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

11
17.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09500/08-01 Закон України1748-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Чорногорії про співробітництво 
в галузі захисту від природних та інших катастроф

12
16.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
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09501/08-01 Закон України1742-VIII
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо скасування 
відповідальності за порушення правил навчання 
карате

13
15.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09502/08-01 Закон України1760-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2016 рік" щодо 
підтримки космічної галузі України

14
17.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09503/08-01 Закон України1724-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
усунення адміністративних бар'єрів для експорту 
послуг

15
03.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09633/08-10 Депутатське звернення04-14/16-5647-п
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновок щодо відповідності законодавству 
проекту рішення Приморської міської ради про 
добровільне об'єднання територіальних громад

16
05.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Народні депутати України

09507/08-10 Депутатське звернення157/1-351
НДУ РОМАНОВА А.А.
Про розробку програми розвитку туризму для 
кожної області України

17
23.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09508/08-10 Депутатське звернення1205
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ремонт дороги м. Запоріжжя - с. Широке - с. 
Ручаївка

18
25.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09509/08-10 Депутатське звернення1213
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про залишення посади медичної патронажної 
сестри Товариства Червоного Хреста

19
25.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
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09510/08-10 Депутатське звернення1216
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про залишення патронатної служби "Милосердя" 
Пологівської РО "Товариства Червоного Хреста 
України"

20
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09511/08-10 Депутатське звернення1221
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про завершення будівництва газопроводу в с. 
Успенівка Гуляйпільського р-ну

21
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09634/08-10 Депутатське звернення12/16-726/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про ремонт доріг у Оріхівському районі

22
05.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09636/08-44 Лист3504
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про новорічні подарунки

23
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09529/08-32 Лист28-1/5/-1/11-16
МГО "КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"
Про порушення норм екологічного та санітарного 
законодавства

24
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09481/08-28 Лист03/01/2016
ПРЕДСТАВНИЦТВО МІЖНАРОДНОГО 
МЕДИЧНОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ
Про проведення круглого столу з питань 
психічного здоров'я та соціально-психологічної 
підтримки в надзвичайних ситуаціях 08.12.2016 у 
м. Запоріжжі

25
30.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09485/08-29 Лист509/01-5
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОЛОС"
Про виділення коштів на утримання Запорізької 
обласної організації ВФСТ "Колос"

26
01.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09538/08-32 Лист794-12/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою

27
05.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09549/08-28 Лист412-021216-L
ТОВ "ФРЕЗЕНІУС МЕДИКАЛ КЕР УКРАЇНА"
Про допомогу хворим з хронічною нирковою 
недостатністю

28
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09620/08-32 Лист797-12-16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про результати розгляду клопотання щодо 
затвердження проекту землеустрою

29
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09659/08-32 Листб/н
ФОП АНАЦЬКИЙ О.В.
Про погодження паспорту водного об'єкту

30
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09661/08-22 Листб/н
ФОП СОПІЛЬНЯК Ю.В.
Про внесення змін в розклад руху автобуса "АС 
Бердянськ - Червоне Поле"

31
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

09677/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 22.12.2016

32
06.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09491/08-09 Доручення39566/3/1-16
(П. Розенко) Про проблемні питання розвитку 
Національного заповідника "Хортиця"

33
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09492/08-09 Доручення36195/4/1-16
(Г. Зубко) Про План заходів з реалізації 
домовленостей, досягнутих під час Дев'ятого 
засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії 
з питань торгівлі та економічного співробітництва

34
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09493/08-03 Розпорядження892-р
Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України

35
31.08.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09559/08-03 Розпорядження903-р
Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 
році

36
30.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09560/08-03 Розпорядження902-р
Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 
році

37
30.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09561/08-03 Розпорядження896-р
Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
державних програм соціального захисту у 2016 
році

38
30.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09562/08-03 Розпорядження898-р
Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017 рік

39
30.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09563/08-03 Розпорядження909-р
Про затвердження плану дій із впровадження 
Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 
2016-2018 роках

40
30.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

09564/08-03 Постанова869
Про затвердження Порядку внесення засобів 
електронного цифрового підпису до 
безконтактного електронного носія, що міститься в 
паспорті громадянина України, та надання послуг 
електронного цифрового підпису з використанням 
паспорта громадянина України з імплантованим 
безконтактним електронним носієм

41
30.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09565/08-03 Постанова867
Про деякі питання оприлюднення публічної 
інформації у формі відкритих даних

42
30.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09566/08-09 Доручення5862/16/1-16
(В. Гройсман) УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ 
У СПРАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ
Про обрахування заборгованості за рішеннями 
національних судів у рамках виконання рішень 
Європейського суду з прав людини
****ПЕРЕПИСІВАЮТ РЕЗОЛЮЦИЮ - БОЙКО З 
М**************

43
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ паперовий паперова

09567/08-09 Доручення33381/4/1-16
(С. Кушнір) Про проведення Міжнародного 
екологічного Форуму "Довкілля для України" 
05-08.06.2017

44
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09568/08-09 Доручення44043/1/1-16
(В. Федорчук) ГО "ІНВАЛІДІВ-ОСІБ З 
ПЕРЕСАДЖЕНИМИ ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА 
ЖИТТЯ"
Про проблеми в медичній галузі

45
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09569/08-09 Доручення42189/5/1-16
(В. Федорчук) Про виконання рекомендацій 
Держдепартаменту США стосовно боротьби з 
торгівлею людьми

46
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09570/08-09 Доручення44560/1/1-16
(В. Федорчук) Про аналіз стану соціально-трудових 
відносин

47
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

09572/08-49 Доручення1561/1/1-16-ДС
(В. Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (14-20 листопада 2016 року)

48
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09598/08-09 Доручення45172/0/1-16
(В. Гройсман) Про "гарячі лінії" з питань надання 
субсидій

49
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09601/08-16 Лист41-В-031491/08
(С. Конюхов) ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про ремонт сільського клубу с. Нововодяне 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

50
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09602/08-16 Лист41-В-031490/08
(С. Конюхов) ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про ремонт Будинку культури сел. Заповітне 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

51
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09603/08-16 Лист41-В-031492/08
(С. Конюхов) ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про фінансування ремонту Іванівського НВК 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

52
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09604/08-16 Лист41-В-031493/08
(С. Конюхов) ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про ремонт школи в с. Нововодяне 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

53
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09629/08-03 Постанова887
Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо 
діяльності Державного агентства з питань 
електронного урядування

54
16.11.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09630/08-09 Доручення42908/1/1-16
(С. Кубів) Про стан лісової галузі Запорізької 
області

55
06.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09664/08-09 Доручення38212/9/1-16
(В. Федорчук) Про забезпечення права внутрішньо 
переміщених осіб з інвалідністю на житло

56
08.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ 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

09665/08-09 Доручення45266/1/1-16
(В. Федорчук) ТОВ "ОМЄГА-ГРУП"
Про надання субвенції держбюджету на 
відшкодування вартості послуг зв'язку пільговим 
категоріям громадян

57
07.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09666/08-09 Доручення40373/3/1-16
(В. Кириленко) Про забезпечення сталого розвитку 
сфери фізичної культури і спорту в Україні в 
умовах децентралізації влади

58
07.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09667/08-09 Доручення219/0/3-16
(В. Бондаренко) Про анкету представника органу 
виконавчої влади, відповідального за організацію 
доступу до публічної інформації

59
07.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09668/08-03 Розпорядження916-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки 
на 2016 рік, та внесення змін до розпорядження 
КМУ від 06.04.2016 № 272

60
30.11.2016від

№
від 09.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

09535/08-22 Лист26-8565/1.2-16
Про забезпечення природним газом

61
30.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09619/08-22 Лист26-8412/1.2-16
Про забезпечення природним газом

62
24.11.2016від

№
від 07.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

09627/08-32 Лист27/4497-16
Про видачу документів  дозвільного характеру за 
2014-2016 роки з питань поводження з 
небезпечними відходами

63
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

09605/08-27 Лист4504-04/39132-0
Про участь у засіданні Ради туристичних міст і 
регіонів 19-20.12.2016 у м. Чернівці

64
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09662/08-33 Лист4232-06/39063-0
Про співпрацю з Ісламською Республікою Іран

65
05.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09580/08-22 Лист04/32-12620
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на січень 2017 року

66
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09513/08-33 Лист640/16-110-3751
Про візит Посла Кореї 16.12.2016

67
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09512/08-22 Лист6915/25/14-16
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
02.10.2013 № 759" щодо передачі автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення

68
30.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09541/08-33 Лист2846/13/14-16
Про погодження проекту Указу Президента "Про 
оголошення Року Японії в Україні"

69
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09542/08-29 Лист10170/6.4
Про комплексну інвентаризацію об'єктів 
фізкультурно-оздоровчої інфраструктури в Україні

70
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

09641/08-44 Лист2147
Про розпорядження голови облдержадміністрації 
"Про підготовку та проведення заходів часткової 
мобілізації на території області в 2017 році"

71
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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

09683/08-28 Лист07.1.01-32132
Про ресурсне забезпечення системи екстренної 
медичної допомоги

72
08.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

09581/08-22 Лист04/32-12621
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на січень 2017 року

73
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09543/08-33 Лист7/17-14580
Про участь у МІРІМ 14-17.03.2017 у м. Канни 
(Французька Республіка)

74
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09587/08-24 Лист7/10-14610
Про заборгованість з оплати пільг та субсидій за 
житлово-комунальні послуги

75
02.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09624/08-24 Лист7/11-14453
Про винесення в натурі у містах меж ділянок 
існуючих об`єктів благоустрою зеленого 
господарства

76
29.11.2016від

№
від 07.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09644/08-24 Лист7/9-14765
Про обстеження конструкцій навчальних закладів

77
08.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09645/08-20 Лист7/19-14729
Про субвенцію на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

78
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09650/08-24 Лист7/14-14565
Про стан утворення та функціонування 
уповноважених органів містобудування та 
архітектури

79
02.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09647/08-29 Лист20328/0/2-16/38
Про Державну програму забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків

80
06.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09649/08-35 Лист20482/0/2-16
Про кошти на будівництво і придбання житла для 
сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів 
І-ІІ групи, які брали участь в АТО

81
08.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09628/08-20 Лист31-07010-07-10/
Про видатки на заробітну плату по 
загальноосвітнім навчальним закладам

82
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09530/08-22 Рішення745
Про встановлення тарифів ТОВ 
"Науково-виробнича фірма МІДА, лтд"

83
25.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09596/08-21 Лист34
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про наказ ГУ Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області від 12.08.2016 № 71 "Щодо 
посилення державного ветеринарно-санітарного 
контролю та огляду на ринках"

84
29.11.2016від

№
від 07.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09676/08-24 Лист24577/02-26/01
Про погашення заборгованості за водопостачання 
та водовідведення

85
06.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09552/08-37 Лист5318/02-39-1
Про нагородження Абдуллаєва А.К.

86
29.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

12



№
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

09483/08-17 Лист01-26/1872
Про ситуацію у КЗ "Запорізький обласний центр 
соціально-психологічної допомоги" ЗОР

87
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09523/08-17 Лист5394/01-11
Про фінансування з обласного бюджету проекту 
"Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ 
Запорізької області - реконструкція"

88
01.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09574/08-17 Лист01-26/1884
Про участь у заході до Дня місцевого 
самоврядування 07.12.2016

89
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09610/08-17 Лист4990/01-26
Про призупинення роботи КЗ "Запорізький 
обласний протитуберкульозний санаторій" ЗОР

90
25.11.2016від

№
від 07.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09651/08-17 Лист5437/01-11
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про стан освоєння коштів, виділених на виконання 
робіт з реконструкції лікувального корпусу КУ 
"Чернігівська ЦРЛ"

91
08.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09660/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-1215
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості за послуги з 
розподілу природного газу

92
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09577/08-22 Лист005-001/18567
Про призначення керівника Компанії

93
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09635/08-22 Лист005-001/18550
Про врегулювання заборгованості ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

94
06.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
(адресат)
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09638/08-22 Лист005-43/18451
Про відновлення електроустаткування ЗДП 
"Радіоприлад"

95
05.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09594/08-32 Лист11/2084705
Про відкликання листа від 29.01.2016 № 
11/2006657

96
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09612/08-37 Лист01/09-15-714
Про нагородження Румянцева Г.О.

97
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09613/08-37 Лист1/09-15-727
Про нагородження Ларкіна В.Ю.

98
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

09593/08-24 ЛистУГ7/08-23094
Про продовження строку дії ліцензії 
"Централізоване водопостачання та 
водовідведення"

99
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

09658/08-28 Лист25
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КУ 
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА СТАНЦІЯ ЕКСТРЕННОЇ 
(ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про функціонування Бердянської підстанції 
швидкої медичної допомоги

100
06.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

09595/08-32 Лист11/8238
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

101
07.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

14



№
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

09536/08-22 Лист01/324
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та напрямів 
реалізації скрапленого газу

102
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09551/08-20 Лист27
ТОВ "ОМЄГА-ГРУП"
Про надання субвенції держбюджету на 
відшкодування вартості послуг зв'язку пільговим 
категоріям громадян

103
25.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09584/08-22 Лист1098
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок щодо закупівлі та 
реалізації скрапленого газу

104
01.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09590/08-32 Лист6/12/16
ТОВ "ІМІДЖ-ТОМАЛЕКС"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
на земельну ділянку

105
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09678/08-43 Лист74-2016/3
ТОВ "АГРОС-М"
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області по справі № 908/1947/16 
від 21.11.2016

106
07.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09545/08-47 Лист198
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про виділення доменного імені для реєстрації 
електронної поштової скриньки

107
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09591/08-20 Лист157
КП "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА"
Про фінансову підтримку готелю

108
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09592/08-31 Лист3-л/16
МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ОРГКОМІТЕТ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ З ВІДЗНАЧЕННЯ 
500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ
Про участь у круглому столі 13.12.2016

109
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

09611/08-37 Листб/н
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС" ПАТ 
"УКРГІДРОЕНЕРГО"
Про нагородження Ставицького В.І. (та інші)

110
07.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09639/08-27 Лист116/к
ТПТНК "КЕРАМІСТ"
Про виготовлення скульптури "Дайте Миру шанс"

111
06.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09654/08-27 Лист80
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ БОЛГАРСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО "РОДНИНА"
Про святкування 20-річного ювілею товариства 
17.12.2016

112
30.11.2016від

№
від 09.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09671/08-24 Лист379/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
"ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про участь у робочій зустрічі з питань взаємодії 
новостворених ОСББ з депутатським корпусом 
13.12.2016

113
28.11.2016від

№
від 09.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09579/08-20 Лист07/3123
Про фінансову допомогу для погашення 
заборгованості за енергоносії

114
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09525/08-37 Лист26
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про пропозиції щодо поновлення процедур 
заохочення

115
30.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09578/08-22 Лист28
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про участь в обговоренні проектів 
нормативно-правових актів Мінінфраструктури

116
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09600/08-37 Лист12-1/03
ЗМГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Кофанової О.П. (та інші)

117
03.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Редакції газет

09656/08-27 Лист159
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про перейменування селища Більмак на Кам'янку

118
01.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09657/08-27 Лист162
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про перейменування селища Більмак на Кам'янку

119
02.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Учбові заклади

09586/08-26 Лист585
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про зустріч з трудовим колективом

120
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09626/08-15 Лист03-01/4075
(В. Ковальчук) Про перші вибори голів та депутатів 
об'єднаних територіальних громад

121
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

17



№
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Джерело  інформації 
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09631/08-15 Лист43-01/1104
(Р. Павленко) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ
Про вибори керівника КЗ "Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти"

122
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

09637/08-15 Лист02-01/3345
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 
2016 році

123
06.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Президент України

09494/08-02 Указ534/2016
Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню 
національної єдності та консолідації українського 
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у 
цій сфері

124
01.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09669/08-02 Указ545/2016
Про першочергові заходи з розвитку місцевого 
самоврядування в Україні на 2017 рік

125
07.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

09520/08-35 Лист01-16/1212
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
перед працівниками ВАТ "Запоріжжяобленерго"

126
29.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09557/08-36 Лист01-16/1230
Про преміювання Попова А.В. за грудень 2016 
року

127
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09684/08-22 Лист01-30/1637
Про відключення об'єктів від електричної енергії

128
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09685/08-24 Лист01-30/1638
Про заборгованість з оплати пільг та субсидій за 
житлово-комунальні послуги

129
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09615/08-36 Лист01-01-31/846
Про преміювання Мігулі І.І. за грудень 2016 року

130
01.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09532/08-36 Лист249/01-15
Про погодження звільнення Ніколаєнка М.А.

131
01.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09558/08-36 Лист04-08/2519
Про преміювання Васюка А.Г. за грудень 2016 
року

132
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09674/08-45 Лист03-02/86-к
Про скорочення робочого часу

133
30.11.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09680/08-36 Лист03-02/87-к
Про преміювання Мангула О.А. за грудень 2016 
року

134
02.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09616/08-36 Лист03-12/0652
Про преміювання Стуленя О.В. за грудень 2016 
року

135
01.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09614/08-37 Лист01-24/1054
Про нагородження Малахатка А.М.

136
01.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09618/08-36 Лист01-18/1143
Про матеріальну допомогу Півень І.Г.

137
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09675/08-37 Лист03-31/1145
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
донор України" Яніцькому С.М.

138
06.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09681/08-36 Лист01-20/1128
Про преміювання Крупського А.Є. за грудень 2016 
року

139
05.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09484/08-32 Лист01-20/1002
Про земельні ділянки для ТОВ "Юрокейп Юкрейн 
І"

140
23.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09588/08-41 Лист3102/01-40
Про розкрадання майна з території бази відпочинку 
"Альбатрос"

141
29.11.2016від

№
від 07.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09617/08-36 Лист01-20/1582
Про преміювання Бєлічева С.А. за грудень 2016 
року

142
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09582/08-36 Лист01-12/168
Про матеріальну допомогу Ревуту В.Ф. та 
Філіповичу В.В.

143
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09583/08-36 Лист01-12/167
Про преміювання Ревута В.Ф. за IV квартал 2016 
року

144
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09556/08-20 Лист01-11/0706
Про надання інформації щодо об'єднаних 
територіальних громад

145
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09679/08-36 Лист01-11/0708
Про преміювання Дудукалова В.С. за грудень 2016 
року

146
06.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
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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

09521/08-24 Лист1116
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про придбання вантажного тракторного причепа 
для комунального підприємства

147
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09522/08-32 Лист752
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про оформлення землі мешканцям під особисте 
селянське господарство 

148
25.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09526/08-24 Лист1309
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про тарифи на послуги централізованого 
водопостачання

149
01.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09527/08-32 Лист1301
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про порушення вимог законодавства щодо 
виділення земельних ділянок учасникам АТО

150
23.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09623/08-38 Лист01-20/551
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про висновок щодо добровільного об'єднання 
громад

151
07.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09646/08-20 Лист02-02-17/2207
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про підготовку проектних заявок для фінансування 
за рахунок субвенції на формування 
інфраструктури ОТГ

152
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку
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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

09648/08-32 Доповідна запискаб/н
Про розгляд звернень громадян із земельних 
питань компетенції ГУ Держгеокадастру у 
Запорізькій області

153
08.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

09548/08-36 Доповідна запискаб/н
Про службове розслідування щодо дій Руденка 
О.А.

154
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09672/08-36 Листб/н
Про повідомлення щодо можливого конфлікту 
інтересів

155
08.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

09597/08-21 Доповідна запискаб/н
Про списання майна з балансу Департаменту

156
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

09490/08-24 Доповідна запискаб/н
Про розрахунки сількомунгоспів Вільнянського, 
Запорізького та Новомиколаївського районів за 
спожиту воду

157
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

09550/08-22 Лист01-07-35/2067
Про надання дозволу на придбання 
автотранспортного засобу для КЗ "Запорізький 
академічний обласний театр юного глядача"

158
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

09506/08-36 Лист04-12/1719
Про надання юридичного виснову

159
05.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09621/08-37 Лист08/28-вих
Про нагородження Пляцковської О.І. (та інші)

160
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09622/08-37 Лист08/28-16вих
Про нагородження Жечевої Н.І. (та інші)

161
06.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09482/08-28 Лист01/1-2/9743
Про проведення круглого столу з питань 
психічного здоров'я та соціально-психологічної 
підтримки в надзвичайних ситуаціях 08.12.2016 у 
м. Запоріжжі

162
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09555/08-34 Лист01/1-5/9768
Про забезпечення пожежної безпеки в закладах 
освіти Запорізької області у 2016 році

163
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09533/08-41 Лист738/03/5-2016
Про розслідування факту витоку інформації

164
01.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09682/08-41 Лист616/01/08/02-201
Про фінансування блокпосту на автодорозі 
Гуляйполе - Старомлинівка - Угледар

165
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

09524/08-37 Лист8570/07
Про нагородження Насібової А.І. (та інші)

166
25.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

09486/08-41 Лист6220-1-19/04/5-0
Про Меморандум про співпрацю у сфері боротьби з 
рейдерством

167
30.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09608/08-37 Лист07-19/10200
Про нагородження Аксініної І.В. (та інші)

168
07.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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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

09518/08-43 Лист908/1947/16
Про Додаткове рішення суду за позовом ТОВ 
"Агрос-М"

169
22.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09652/08-43 Ухвала908/3229/16
УХВАЛА про порушення провадження у справі за 
позовом Енергодарської місцевої прокуратури

170
02.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

09528/08-37 Лист08-09-15-15/577
Про нагородження Коваль Т.В.

171
30.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

09539/08-32 Лист06/4-440
Про оформлення правовстановлюючого документу 
на земельну ділянку

172
05.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

09540/08-32 Лист01-08/1255
Про надання у постійне користування земельних 
лісових ділянок

173
30.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09589/08-44 Лист507/пр
Про відбір кандидатів на військову службу за 
контрактом

174
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

09489/08-37 Лист3395/01-17
Про нагородження Житової О.Ф. (та інші)

175
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09519/08-43 Лист808/3563/16/251
Про копію ухвали щодо відкриття провадження в 
адміністративній справі та судову повістку на 
14.12.2016

176
29.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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09606/08-43 Лист808/2506/16
Про заяву щодо зміни підстав позовних вимог за 
позовом Старун С.М.

177
07.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09607/08-43 Лист808/3455/16/254
Про копію ухвали та судову повістку на 27.12.2016

178
01.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09653/08-43 Лист808/3454/16/255
Про адміністративний позов щодо визнання 
незаконним та скасування рішення облради від 
31.10.2016 та судову повістку на 12.12.2016

179
05.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09643/08-41 Лист13282/48/02/10-2
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про усунення причин та умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень серед учнів 
професійно-технічних закладів освіти

180
01.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09686/08-21 Лист31/8-3743
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь в урочистому відкритті сервісного 
центру МВС у м. Запоріжжі 13.12.2016

181
09.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Прокуратура

09531/08-41 Лист4405-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про службову недбалість посадових осіб КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР

182
02.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09575/08-43 Лист1.2-6233-16
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Позовна заява про припинення права постійного 
користування земельною ділянкою та повернення 
земельної ділянки

183
25.11.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09609/08-41 Лист1-9257вих-16
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про повернення ПАТ "Запорізький рибокомбінат" 
земельних ділянок на користь Запорізької 
облдержадміністрації

184
01.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09640/08-41 Лист1.1-9381вих-16
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про повернення ПАТ "Запорізький рибокомбінат" 
земельних ділянок на користь Запорізької 
облдержадміністрації

185
07.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09571/08-41 Лист05/1-1143вих-16
СПІЛЬНА НАРАДА 08.11.2016
Про участь у спільній нараді

186
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

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

09576/08-41 Лист5378/39/107/01-2
Про друковану продукцію, виготовлену на 
замовлення ТОВ "РА "Тандем-У"

187
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09673/08-41 Лист5439/39/107/01-2
Про надання інформації щодо гуманітарної 
допомоги

188
08.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09514/08-41 Лист59/5-1610нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Дерикорчми О.М.

189
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09515/08-41 Лист59/5-1608нт
Про надання інформації у відношенні іноземних 
громадян

190
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09516/08-41 Лист59/5-1612нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Дерикорчми О.М.

191
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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09517/08-41 Лист59/5-1614нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Дерикорчми О.М.

192
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09573/08-41 Лист5916/1-1700нт
Про документальні матеріали щодо медичного 
обладнання виробництва компанії "TOSHIBA"

193
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

09488/08-22 Лист25/1478-16
Про внесення змін в розклад руху рейсів по 
маршруту "Верхній Рогачик - Запоріжжя"

194
14.10.2016від

№
від 05.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09625/08-22 Лист25/1965-16
Про внесення змін в розклад руху маршруту 
"Миргород - Мелітополь" ПП "ЛЮГ"

195
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09504/08-39 Постанова492
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

196
01.12.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09544/08-39 Лист21-40-2795
Про перейменування територіальних виборчих 
комісій

197
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09599/08-39 Постанова493
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

198
05.12.2016від

№
від 07.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09632/08-39 Постанова498
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

199
06.12.2016від

№
від 08.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна аудиторська служба України
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09534/08-20 Лист21-14/113
Про недоліки при заповненні окремих розділів 
Звітності (форма № 1- ДВА)

200
28.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09553/08-20 Лист21-14/124
Про якість заповнення розділу IV звітності (ф. 1 - 
ДВА)

201
01.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна міграційна служба України

09670/08-31 Лист8-7148/1-16
Про надання звіту щодо інтеграції біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 року

202
07.12.2016від

№
від 09.12.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09547/08-34 Лист02-18049/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії реформування системи 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій"

203
05.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

09554/08-35 Лист5723/01/04.3-16
Про реалізацію путівок на санаторно-курортне 
лікування учасників АТО

204
02.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09585/08-35 Лист57/55/01/04.4-16
Про виконання бюджетних програм

205
06.12.2016від

№
від 06.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

09505/08-36 Лист182/70/22-16
Про надання інформації щодо державних 
службовців, які пройшли навчання за кордоном

206
25.11.2016від

№
від 05.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

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