
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.12.16 по 16.12.16

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
Відділ юридичний

09742/08-20 Доповідна запискаб/н
Про передбачення у кошторисі на 2017 рік коштів 
на авансування витрат для проведення виконавчих 
дій

1
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

09733/08-36 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про внесення змін до структури та штатного 
розпису Державного архіву Запорізької області

2
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09743/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про дозвіл щодо укладення договору на закупівлі, 
не проводячи процедури допорогових закупівель

3
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09769/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про введення посад до штатного розпису Служби у 
справах дітей

4
13.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09790/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про придбання магнітно-резонансного томографа

5
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09796/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про фінансування Новорічно-різдвяного 
фестивалю

6
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ 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

09875/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про невиконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 30.05.2016 № 310 "Про 
оптимізацію ліжкового фонду закладів охорони 
здоров'я Запорізької області" в КУ "Токмацька 
ЦРЛ"

7
16.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09707/08-01 Закон України1761-VIII
Про внесення зміни до розділу ІХ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо закупівлі товарів, робіт і 
послуг, необхідних для забезпечення підготовки та 
проведення в Україні пісенного конкурсу 
"Євробачення"

8
17.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09708/08-01 Закон України1763-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо удосконалення механізму фінансового 
забезпечення дорожньої галузі

9
17.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09709/08-01 Закон України1711-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
альтернативні джерела енергії" щодо віднесення 
теплових насосів до обладнання, яке використовує 
відновлювальні джерела енергії

10
01.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09710/08-01 Закон України1734-VIII
Про споживче кредитування

11
15.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09711/08-01 Закон України1762-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
джерела фінансування дорожнього господарства 
України" щодо удосконалення механізму 
фінансування дорожньої галузі

12
17.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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09712/08-01 Закон України1764-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
реформування системи управління автомобільними 
дорогами загального користування

13
17.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

09763/08-10 Депутатське звернення212-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів КУ "Токмацька ЦРЛ"

14
05.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

09781/08-27 Лист1231
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ 
УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО
Про участь студентського хору "Запоріжжя" у 
фестивалі "Духовність єднає Україну" 
17-27.04.2017

15
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Банки

09766/08-21 Лист7902
ПАТ "ПРИВАТБАНК"
Про участь у форумі "Україна - країна 
підприємців" 15.12.2016 у м. Запоріжжі

16
23.11.2016від

№
від 13.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Військові частини

09808/08-44 Лист2410
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про поздоровлення дітей військовослужбовців з 
новорічними святами

17
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09848/08-44 Лист2625
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про заходи щодо підняття іміджу Національної 
гвардії України та популяризації військової служби 
за контрактом

18
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

3



№
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09736/08-38 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
"КАДЕТСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ"
Про періодичне видання "Кадетський журнал"

19
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09782/08-26 Лист14/2-2016
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ"
Про участь у проведенні Акцій з БДР

20
11.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09855/08-25 Листб/н
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО 
ПРАВА (CLDP) МІНІСТЕРСТВА ТОРГІВЛІ США
Про участь у Семінарі з питань державних 
закупівель 30-31.01.2017

21
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Заявник

09890/08-43 Листб/н
БАЛАКАН Т.А.
Про адміністративний позов щодо скасування 
рішення Конкурсної комісії

22
06.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09891/08-43 Листб/н
БАЛАКАН Т.А.
Про адміністративний позов щодо скасування 
рішення Конкурсної комісії

23
06.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09728/08-28 Лист286/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про видатки на медикаменти та харчування в 
госпіталях

24
05.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09732/08-26 Лист1392
КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ 
ІВАНА БОГУНА
Про екскурсійну поїздку учнів до ліцею

25
30.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

4



№
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

09745/08-32 Листб/н
ФОП СОСНОВСЬКИЙ О.Б.
Про надання в оренду земельної ділянки

26
06.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09771/08-27 Лист01/2936
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про звіт щодо експонування фотодокументальних 
стендів "Спротив геноциду"

27
09.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09791/08-32 Лист62
КПВІ "ПАМ'ЯТЬ"
Про договір оренди землі

28
06.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09830/08-43 Адвокатський запит1412-1/16
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання документів щодо діяльності штабу з 
координації будівництва взводних опорних пунктів

29
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09831/08-43 Адвокатський запит1412-2/16
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання документів щодо ознайомлення 
Міщенка Е.О.

30
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Суди

09869/08-43 УхвалаК/800/28404/16
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА за позовом Шлеї В.В.

31
30.11.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

09823/08-44 Лист87/п
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про виготовлення печей-буржуйок

32
09.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

5



№
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

09699/08-09 Доручення45192/6/1-16
(П. Розенко) КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
ВЕТЕРАНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
УКРАЇНИ
Про Звернення VI Всеукраїнського форуму 
ветеранів

33
10.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09700/08-09 Доручення45347/1/1-16
(С. Кушнір) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про зловживання службовим становищем при 
розпорядженні землями державної власності 
сільськогосподарського призначення у Запорізькій 
області

34
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09701/08-09 Доручення45237/1/1-16
(В. Гройсман) БО "ВБФ "ЗАРАДИ ТЕБЕ"
Про матеріальну допомогу Праведникам миру

35
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09702/08-09 Доручення44307/1/1-16
(П. Розенко) Про аналіз виконання Конвенції про 
права осіб з інвалідністю

36
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09703/08-03 Розпорядження917-р
Про участь України в Міжнародній спеціалізованій 
виставці "Експо-2017"

37
16.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09704/08-03 Постанова892
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

38
26.10.2016від

№
від 12.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09705/08-03 Постанова904
Про внесення змін до Положення про Державну 
казначейську службу України

39
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09706/08-03 Постанова922
Про деякі питання набуття права на провадження 
певних дій щодо здійснення господарської 
діяльності або видів господарської діяльності за 
декларативним принципом

40
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

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

09713/08-49 Доручення1588/1/1-16-ДС
(В. Гройсман) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (21-27 листопада 2016 року)

41
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09755/08-03 Розпорядження918-р
Про схвалення Концепції розвитку системи 
електронних послуг в Україні

42
16.11.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09756/08-03 Розпорядження935-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення в Україні 500-річчя Реформації

43
07.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09757/08-03 Постанова921
Про затвердження Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних

44
07.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09783/08-09 Доручення43726/2/1-16
(В. Гройсман) Про соціальний захист вразливих 
верств населення в зимовий період 2016-2017 років

45
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09784/08-09 Доручення44348/1/1-16
(В. Гройсман) Про заходи до Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 14.12.2016

46
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09785/08-09 Доручення45814/1/1-16
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин в Україні у листопаді 2016 року

47
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09786/08-04 Протокольне рішення46209/0/1-16
(П. Розенко) Про стан виконання Указу Президента 
України від 03.12.2015 № 678 "Про активізацію 
роботи щодо забезпечення прав людей з 
інвалідністю"

48
13.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09812/08-09 Доручення45624/1/1-16
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї...
Про передачу будівлі Інституту механізації 
тваринництва Української академії аграрних наук 
України

49
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

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

09813/08-09 Доручення45678/1/1-16
(С. Кушнір) СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"РОСТОК"
Про крадіжку металевих труб меліоративної 
системи

50
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09880/08-09 Доручення46050/1/1-16
(Г. Зубко) Про участь у засіданні Ради з питань 
відновлення та розбудови миру в Україні 
19.12.2016

51
15.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09881/08-09 Доручення46611/0/1-16
(П. Розенко) Про пропозиції до проекту 
розпорядження КМУ "Про затвердження плану 
заходів з виконання рекомендацій, викладених у 
заключних зауваженнях, наданих комітетом ООН з 
прав осіб з інвалідністю..."

52
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09882/08-09 Доручення46036/1/1-16
(П. Розенко) Про здійснення розподілу коштів за 
бюджетною програмою КПКВК 2511120

53
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09883/08-09 Доручення45228/1/1-16
(В. Гройсман) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про затримку виплати заробітної плати на ВСП 
Василівського району електричних мереж

54
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09884/08-09 Доручення45618/1/1-16
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про рекомендації ХІ міжнародної 
науково-практичної конференції "Адаптаційні 
можливості дітей та молоді"

55
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09885/08-09 Доручення45550/1/1-16
(В. Федорчук) МБУ "ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ"
Про результати Форуму українських патріотичних 
справ "Ми - Українці!"

56
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09697/08-36 Лист2202-14/39383-0
Про погодження призначення Жукова В.В. на 
посаду гендиректора ДП 
"Запоріжжястандартметрологія"

57
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09735/08-36 Лист2202-14/393888-
Про погодження призначення Ревчука О.В. на 
посаду директора "Український НДІ спеціальних 
сталей..."

58
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09740/08-27 Лист4503-04/35160-0
Про надання статистичної інформації щодо стану 
розвитку сфери туризму

59
02.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09798/08-33 Лист4232-06/39925-0
Про спеціальну програму бізнес стажувань 
Міністерства торгівлі США

60
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09799/08-33 Лист4232-06/39924-0
Про проведення міжнародної виставки FIAGROP 
2017 18-26.03.2017 у м. Гавана (Республіка Куба)

61
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09832/08-44 Лист2714-15/39599-0
Про пропозиції до основних показників 
мобілізаційного плану національної економіки

62
09.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09842/08-21 Лист3904-05/39649-0
Про державно-приватне партнерство

63
09.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09857/08-36 Лист2202-14/40282-0
Про погодження звільнення Шабанова О.В.

64
15.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09877/08-33 Лист4232-06/40164-0
Про виставку туризму 06-09.02.2017 в м. Тегеран 
(Республіка Іран)

65
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ 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

09878/08-33 Лист4232-06/40169-0
Про підвищення митних тарифів в АРЄ

66
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09879/08-33 Лист4232-06/40172-0
Про авіакосмічну виставку у Мексиці 26-29.04.2017

67
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09867/08-34 Лист04/14-12820
Про облік захисних споруд цивільного захисту

68
09.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09800/08-33 Лист51/14-216-4459
Про міжнародну будівельну виставку "Projekt 
Qatar-2017" 08-11.05.2017 у м. Доха (Катар)

69
13.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

09724/08-27 Лист02-46/09-12
Про здійснення комунікацій з громадськістю та 
поширення суспільно важливої інформації

70
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09770/08-22 Лист11744/55/10-16
Про посилення габаритно-вагового контролю 
транспортних засобів та забезпечення інспекторів 
Укртрансбезпеки фіксуючими засобами

71
01.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09797/08-27 Лист1555/10/15-16
Про надання переліків пам'яток культурної 
спадщини

72
02.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09810/08-28 Лист19.1-07-1355/32
Про створення госпітальних округів

73
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

09694/08-22 Лист7/9-14812
Про заходи з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності

74
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09787/08-24 Лист7/27-14859
Про надання пропозицій до проекту 
мобілізаційного плану з надання комунальних 
послуг

75
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09793/08-19 Лист9/31-646-16
Про надання інформації щодо створення агенції 
регіонального розвитку

76
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09818/08-33 Лист7/17-14950
Про надання пропозицій до пілотних проектів

77
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09693/08-35 Лист20490/0/2-16/28
Про розгляд та погодження проекту наказу 
Мінсоцполітики щодо оплати праці працівників 
контактних центрів

78
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09695/08-20 Лист20608/0/2-16/40
Про здійснення розподілу коштів за бюджетною 
програмою КПКВК 2511120

79
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09716/08-35 Лист17244/0/14-16/08
Про виконання постанови КМУ від 08.06.2016 № 
365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам"

80
24.11.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09751/08-35 Лист20320/0/2-16/22
Про контроль за проведенням соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам

81
06.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09752/08-35 Лист20403/0/2-16/17
Про громадські (піклувальні) ради

82
07.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09773/08-35 Лист20280/0/2-16/23
Про стан виконання Основних напрямів 
запобігання бездомності

83
06.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09780/08-35 Лист20769/0/2-16/28
Про моніторинг показників заробітної плати за 
жовтень 2016 року

84
13.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09865/08-35 Лист739/0/131-16
Про пропозиції до плану заходів з виконання 
рекомендацій, наданих Комітетом ОНН з прав осіб 
з інвалідністю

85
15.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09811/08-35 Лист31-29010-09-21/
Про державні виплати отримувачам субсидій та 
адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам

86
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09714/08-27 Лист01/02-23/05500
Про мітинг-реквієм з нагоди Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи 14.12.2016

87
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Молочанська міська рада

09872/08-32 Лист943
Про усунення порушень у податковому та 
земельному законодавстві

88
05.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

09731/08-20 Лист02-08-35/3166
Про виділення коштів на газифікацію с. Білоріцьке

89
06.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

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

Депутати Запорізької обласної ради

09717/08-10 Депутатське звернення166
ДОР АВРАМЕНКО Н.В. (Гугніну Е.А.)
Про фінансування робіт щодо добудови спортзалу 
та нового навчального корпусу по вул. Шевченко, 
16, м. Оріхів

90
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09741/08-10 Депутатське звернення233
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про передачу житлового будинку № 3 по вул. 
Автобусній до комунальної власності м. Запоріжжя

91
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09853/08-10 Депутатське звернення2/2016/10
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про ремонтні роботи дороги Т0812 м. Оріхів - с. 
Малі Щербаки

92
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

09804/08-17 Лист5695/01-05
Про надання статистичної інформації щодо стану 
розвитку сфери туризму

93
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09834/08-17 Лист5429/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про виділення коштів на сплату орендної плати 
ТОВ "Соціальні ініціативи Запоріжжя"

94
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09835/08-17 Лист5446/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на озеленення території 
санаторію

95
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09836/08-17 Лист5396/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" 
ЗОР
Про кошти на оплату оренди спортивних залів

96
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

09837/08-17 Лист5351/01-11
БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ
Про фінансування XVI Азовського Міжнародного 
фестивалю творчості інвалідів "Повір у себе"

97
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09838/08-17 Лист5400/01-11
ПНЗ "ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ДЮСШ 
"СПАРТАК"
Про фінансову підтримку для поліпшення 
матеріальної бази та розвитку відділення триатлону

98
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09839/08-17 Лист4961/01-11
РГ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про виділення коштів на друк газети

99
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09840/08-17 Лист5291/01-11
Про виділення коштів на придбання санітарного 
транспорту для КЗ "Запорізький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги"

100
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09765/08-10 Лист206
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.12.2016 та 06.12.2016

101
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09795/08-10 Лист207
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
09.12.2016

102
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"
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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

09764/08-22 Лист005-40/18954
Про заборгованість за електроенергію Запорізького 
центру льотної підготовки ім. Покришкіна

103
13.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09802/08-22 Лист007-41/18926
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

104
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

09819/08-37 Лист09/24-2446
Про нагородження Бондаренко Д.О. (та інші)

105
12.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09833/08-27 ЛистВС/02-2472
Про участь в урочистостях з нагоди 81-ї річниці 
заснування підприємства 23.12.2016

106
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

09774/08-35 Лист259
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про виконання Рішення трудового арбітражу на 
національному рівні щодо погашення 
заборгованості з виплати поточної зарплати на 
підвідомчих підприємствах

107
09.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09725/08-22 Лист42
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про тарифи на виробництво теплової енергії

108
06.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09767/08-32 Лист1395/01-ZOР
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту щодо 
рекультивації земельних ділянок

109
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09768/08-32 Лист1394/01-ZOP
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про поновлення договорів оренди землі

110
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09789/08-22 Лист535
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості за електроенергію 
та природний газ

111
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09792/08-32 Лист384
ТОВ "НІБУЛОН"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

112
13.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09794/08-41 Лист05/2365
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про патрулювання території в нічний час

113
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09843/08-22 Лист2/01-04-1057
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ" І КОМПАНІЯ"
Про судові рішення щодо заборгованості із 
заробітної плати 

114
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09847/08-22 Листб/н
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬТЕПЛОЗБУД"
Про надання ліцензії на постачання теплової енергії

115
15.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09849/08-24 Лист78
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про встановлення тарифу на послуги 
водопостачання

116
12.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09696/08-27 Листб/н
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про запрошення на новорічні свята 22-27.12.2016

117
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09775/08-22 Лист2334/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про погашення заборгованості за послуги з 
транспортування природного газу

118
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09777/08-22 Лист2335/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про погашення заборгованості за послуги з 
транспортування природного газу КП "ТОКМАК 
ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"

119
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09778/08-22 Лист2333/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про погашення заборгованості за послуги з 
транспортування природного газу КП 
"Дніпрорудненські теплові мережі"

120
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09779/08-22 Лист2336/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про погашення заборгованості за послуги з 
транспортування природного газу ТОВ 
"ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"

121
12.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09801/08-22 ЛистЕЕДН-3263
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ФІЛІЇ "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електроенергії

122
07.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09851/08-27 Лист669/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про 30-річчя обласної організації ветеранів 
України

123
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

09856/08-37 Лист3/151216
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження видатних письменників 
25.12.2016

124
15.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09871/08-21 Лист07/12
ГО "ОБ'ЄДНАННЯ ВИМУШЕНИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ "БАЛТО"
Про надання приміщення у користування

125
13.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09814/08-15 Лист03-01/4145
(В. Ковальчук) ВАТ "ГАММА"
Про виділення обладнаного приміщення для 
зберігання кадрової документації

126
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09815/08-15 Лист03-01/4160
(В. Ковальчук) ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
Про виведення житлового фонду із НЗ "Хортиця" 
та його приватизацію

127
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09886/08-15 Лист09-07/492
(Н. Анненкова)  Про попередні результати виборів 
голів та депутатів об'єднаних територіальних 
громад 18.12.2016

128
15.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Президент України

09758/08-02 Указ546/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня місцевого самоврядування

129
07.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ 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

09759/08-02 Указ533/2016
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським 
референдумом Акта проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року

130
01.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09816/08-02 Указ553/2016
Про заходи, спрямовані на забезпечення 
додержання прав осіб з інвалідністю

131
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

09747/08-36 Лист01-46/1618
Про преміювання Кошеленка В.О. за грудень 2016 
року

132
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09690/08-36 Лист05-29/0941
Про преміювання Шворака Ю.М. за грудень 2016 
року

133
05.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09827/08-36 Лист251/01-15
Про преміювання Іщенка О.А. за грудень 2016 року

134
07.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09746/08-36 Лист01-08/2518
Про погодження призначення Чудеснової С.І.

135
05.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09825/08-36 Лист01-01-29/0851
Про виплату матеріальної допомоги Зиковій І.Ф. та 
Альошиній К.Г.

136
05.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09750/08-36 Лист02-02/92-к
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Журавльову В.А. та Станчевській О.В.

137
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

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

09861/08-20 Лист03-12/560
Про ремонт приміщення районного військкомату

138
06.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09691/08-36 Лист01-24/1072
Про преміювання Проценка М.Г. за грудень 2016 
року

139
06.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09826/08-36 Лист01-18/1164
Про виплату матеріальної допомоги Клименку А.О.

140
12.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09862/08-24 Лист01-09/1165
Про заборгованість Головного підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства 
Пологівської міської ради

141
12.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09850/08-32 Лист01-20/1046
Про надання дозволу ТОВ "Юрокейп Юкрейн І" на 
розроблення робочого проекту землеустрою щодо 
зняття родючого шару грунту та рекультивації 
земель

142
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09860/08-32 Лист01-20/1005
Про визначення розміру збитків ТОВ "Юрокейп 
Юкрейн І", заподіяних внаслідок видалення 
зелених насаджень

143
23.11.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09863/08-36 Лист01-06/1034
Про преміювання Романенко Н.А. за грудень 2016 
року

144
06.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09737/08-36 Лист01-07/26/0784
Про надання щорічної основної відпустки 
Правосуду О.Є.

145
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09748/08-36 Лист01-07/26/0783
Про преміювання Правосуда О.Є. за грудень 2016 
року

146
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09727/08-24 Лист1015
НОВОТРОЇЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про будівництво водоводу

147
06.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09729/08-24 Лист569/02-01-47
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

148
06.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

09858/08-41 Лист02.1-26/04.4/188
Про надання роз'яснень щодо процедури 
погодження та контролю за веденням технічних 
паспортів відходів

149
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління капітального будівництва

09692/08-20 Лист5/2221
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

150
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

09887/08-43 Лист22-ц/778/3013/1
Про судову повістку на 31.01.2017

151
07.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09829/08-20 Лист06.2-09/491-830
Про стан використання субвенцій

152
12.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

09870/08-35 Лист08/01.4-08/5596
Про погодження плану роботи ГУ Держпраці у 
Запорізькій області на 2017 рік

153
12.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09824/08-41 Лист14614/01/6-2016
Про заходи щодо збереження меліоративних 
систем і мереж водопостачання

154
30.11.2016від

№
від 15.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09873/08-41 Лист674/03/1-16
Про перелік підприємств для обслуговування 
відділенням спеціальної поліції ГУ НП в 
Запорізькій області

155
13.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

09803/08-27 Лист03-19/10375
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ 
СЛУЖБИ
Про участь у заходах, присвячених Дню працівника 
державної виконавчої служби 19.12.2016

156
14.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09821/08-35 Лист5047-1-19/13-14
Про підприємства-боржники із заробітної плати

157
09.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09822/08-41 Лист5657-1-04/12.3.3
Про проведення Всеукраїнського тижня права

158
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09852/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА суду за позовом ПП "Діловий будинок"

159
06.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09868/08-32 Лист4348/01
Про затвердження Плану оперативно рейдових 
заходів

160
15.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

09689/08-20 Лист562/9/08-01-07-0
Про звіти фактичних надходжень податків і зборів

161
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09776/08-36 Лист576/9/08-01-04-о
Про погодження призначення Вагилевич А.А.

162
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

09859/08-27 ЛистН-21/1275
Про святкування Дня Святого Миколая 19.12.2016

163
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

09687/08-44 Лист73/91/08-70-18
Про функціонування пункту пропуску через 
митний кордон України "Запоріжжя-аеропорт"

164
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

09744/08-23 Лист09.3/712
Про проведення XVI спеціалізованої виставки 
"АгроТехСервіс-2017" 01-03.03.2017 у м. 
Запоріжжі

165
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09688/08-44 Лист890/ф
Про включення до програми надання шефської 
допомоги

166
08.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09730/08-44 Лист2142
Про результати перевірки стану військового обліку 
громадян України у Харківській області

167
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09749/08-44 Лист2168
Про виділення коштів для створення належних 
умов діяльності підрозділів територіальної оборони

168
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09828/08-44 Лист511/пр
Про проведення призову на строкову військову 
службу восени 2016 року

169
07.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09892/08-49 Лист2216дск
Про заходи з організації практичної допомоги 
сім'ям постраждалих осіб

170
15.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09805/08-43 Лист808/1334/16/260
Про постанову суду за позовом Майсака О.Г.

171
09.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09806/08-43 Лист808/3726/16/261
Про копію ухвали за позовом ТОВ 
"Запоріж-Лідер-ХХІ" та судову повістку на 
22.12.2016

172
09.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09888/08-43 Лист808/3787/15/202
Про копію ухвали за позовом ТОВ "Агрос-М" та 
судову повістку на 18.01.2017

173
13.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09889/08-43 Лист808/1509/16/202
Про постанову суду за позовом Подорожко Н.М.

174
12.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09739/08-41 Лист14382/42/-/04-20
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів з питань дитячого 
оздоровлення

175
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09788/08-41 Лист13449/92-2016
ЕНЕРГОДАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно гр. Терелешко 
В.Р.

176
13.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Правові питання 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

09854/08-44 Лист4906
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про результати перевірки стану військового обліку 
громадян України у Харківській області

177
09.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09864/08-44 Лист4734/5
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик військовозобов'язаних

178
14.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09874/08-32 Лист759
"ЗАПОРІЗЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХИСНИХ 
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ"
Про укладання додаткових угод щодо заміни сторін 
договорів оренди земельних ділянок

179
13.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09698/08-41 Лист05/1-1186вих-16
Про надання інформації з питань земельних 
відносин

180
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09715/08-41 Лист05/1-1184вих-16
Про участь у нараді з питань протидії злочинності у 
сфері земельних відносин 22.12.2016

181
12.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09807/08-43 Лист05/1-1191-вих16
Про адміністративний позов щодо визнання 
протиправним та скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації від 27.05.2016 № 308

182
13.12.2016від

№
від 14.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09866/08-41 Лист05/3-575вих-16
Про авансування витрат на організацію та 
проведення виконавчих дій

183
14.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна
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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

09726/08-21 Лист02-13-06771
Про продовження терміну дії Договору оренди 
державного нерухомого майна по вул. Лізи 
Чайкіної, що перебуває на балансі ПАТ 
"Запоріжвогнетрив"

184
07.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

09738/08-32 Лист08-06/3677
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

185
06.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

09753/08-41 Лист5483/39/107/03-2
Про перевірку ДНЗ "Мелітопольський будівельний 
центр професійно-технічної освіти"

186
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09754/08-41 Лист5502/39/107/03-2
Про перевірку КЗ "Вільнянська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

187
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09718/08-41 Лист59/5-1636нт
Про надання інформації у відношенні іноземних 
громадян

188
02.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09719/08-41 Лист59/5-1666нт
Про надання інформації у відношенні іноземних 
громадян

189
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09720/08-41 Лист59/5-1656нт
Про надання інформації у відношенні гр. Орлова 
В.О. (та інші)

190
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09721/08-41 Лист59/5-1657нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Хорунжого В.П. (та інші)

191
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09722/08-41 Лист59/5-1659нт
Про надання інформації у відношенні гр. 
Хорунжого В.П. (та інші)

192
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання 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

09723/08-41 Лист59/5-1658нт
Про надання інформації у відношенні гр. Орлова 
В.О. (та інші)

193
09.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09761/08-41 Лист59/3/1-2231нт
Про надання інформації щодо 
днопоглиблювальних, русловирівнювальних та 
берегозакріплювальних робіт

194
09.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09762/08-41 Лист59/3/1-2259нт
Про участь ГО "ЗІКЦ "Агро-Таврія" у діючому 
проекті міжнародної технічної допомоги іноземних 
країн

195
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09820/08-49 Лист59/20-8198дск
Про планування практичних тренувань та заходів з 
антитерористичної/контрдиверсійної тематики на 
2017 рік

196
12.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09844/08-41 Лист59/3/2-2266нт
Про надання інформації стосовно гр. Лук'янця І.С.

197
08.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09845/08-41 Лист59/3/2-2267нт
Про надання інформації стосовно гр. Рибалка О.В.

198
08.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09817/08-39 Лист21-40-2857
Про фінансування районних виборчих комісій

199
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

09876/08-24 Лист40-304-10/11933
Про прийняття в експлуатацію житла

200
12.12.2016від

№
від 16.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09772/08-35 Лист26-18202/263
Про виконання плану першочергових заходів з 
профілактики травматизму невиробничого 
характеру

201
07.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

09841/08-36 Лист601-042-3/25097
Про погодження призначення Шершнєва В.П.

202
12.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

09760/08-46 Лист5837/01/05.1-16
Про передачу житла учасникам АТО

203
12.12.2016від

№
від 13.12.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

09734/08-27 Лист1802/7/11-16
Про перевірки кінотеатрів

204
05.12.2016від

№
від 12.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

09809/08-24 Лист13399/22/7-16
Про зміни у законодавстві щодо поводження з 
побутовими відходами

205
13.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

09846/08-41 Лист131/01/10
НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про усунення порушень закону у сфері надання 
комунальних послуг

206
09.12.2016від

№
від 15.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

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