
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.12.16 по 23.12.16

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
Заступники голови ОДА

09941/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про медичну допомогу гр. Супрун В.В.

1
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10034/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про надання дозволу на здійснення закупівель

2
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10046/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про затвердження Плану перевірки виконання 
спеціальних програм з дисциплін "Цивільний 
захист" та "Безпека життєдіяльності" у вищих 
навчальних закладах

3
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10052/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про перевірку роботи відділення соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів Хортицького району 
Запорізького міського територіального центру 
соціального обслуговування

4
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10054/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про підсумки діяльності обласного оперативного 
штабу з координації роботи щодо забезпечення 
безпеки громадян, захисту об'єктів інфраструктури 
та своєчасного реагування на можливі надзвичайні 
ситуації

5
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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10060/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про відзначення учасників обласного благодійного 
телемарафону до Дня Захисника України та Дня 
Збройних сил України

6
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10101/08-45 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про результати перевірки стану виконання 
розпоряджень голови облдержадміністрації у 
Департаменті агропромислового розвитку

7
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10117/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про організаційно-методичні вказівки на 2017 рік 
щодо навчання населення Запорізької області діям 
у надзвичайних ситуаціях

8
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10128/08-36 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про внесення змін до штатного розпису 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення

9
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09909/08-10 Депутатський запит11/10-1670
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про результати виконання програми 
"Врожай-2016"

10
09.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09910/08-10 Депутатський запит11/10-1756
НДУ ЯРИНІЧ К.В.
Про забезпечення випускникам вищих медичних 
навчальних закладів актуальної та повної 
інформації щодо наявності вакансій в закладах 
системи охорони здоров'я області

11
09.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2
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09914/08-10 Лист04-15/11-1159
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проблеми та перспективи формування 
Стратегії поводження з небезпечними відходами в 
Україні

12
13.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09915/08-10 Лист04-25/04-1342(3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про Рекомендації слухань щодо репродуктивного 
здоров'я нації

13
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

10017/08-10 Лист12/16-731/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про створення Василівського госпітального округу

14
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10058/08-10 Депутатське звернення830
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про недопущення передачі в оренду пасовищ, 
сіножатей...

15
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10068/08-10 Депутатське зверненняЗв-82/12-2016
НДУ ВАНАТ П.М.
Про можливий зрив використання бюджетних 
коштів

16
08.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10089/08-10 Депутатське звернення1226
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ремонт доріг с. Успенівка та с. Солодке 
Гуляйпільського р-ну

17
12.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10091/08-10 Депутатське звернення1230
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про завищення цін на продукти першої 
необхідності в с. Воздвижівка Гуляйпільського р-ну

18
12.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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10092/08-10 Депутатське звернення1231
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про вирішення проблеми з наявністю бродячих 
собак в с. Воздвижівка Гуляйпільського р-ну

19
12.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10093/08-10 Депутатське звернення1232
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ямковий ремонт по вул. Набережній в с. 
Воздвижівка Гуляйпільського р-ну

20
12.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10094/08-10 Депутатське звернення1241
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення житла для гр. Рак В.В.

21
13.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

10099/08-10 Депутатське звернення140/625-259273
НДУ СОБОЛЄВ Є.В.
Про збереження курганів у Запорізькій області

22
01.11.2016від

№
від 23.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

10074/08-20 Лист1/06/12-03/5786
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ "ОЩАДБАНК"
Про переведення на обслуговування в підрозділи 
банку

23
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

09982/08-44 Лист3609
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про включення до складу обласної консультативної 
ради учасників АТО майора Лєдєнцова І.О.

24
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10018/08-37 Лист4644
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про нагородження Григоренко О.П. (та інші)

25
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09976/08-27 Лист21
ГО ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ "КАДЕТСЬКА 
СПІВДРУЖНІСТЬ"
Про пам'ятник Івану Богуну

26
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4
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Інші кореспонденти

09901/08-27 Листб/н
АВТОРИ ФІЛЬМУ "ВОЇНИ ДУХУ"
Про показ фільму

27
18.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09953/08-33 Лист19/12/16
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

28
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09967/08-27 Листб/н
ДП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР'ЄР"
Про передплату видання

29
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09971/08-36 Лист3010/362
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА НТУУ "КПІ"
Про соціологічне опитування державних 
службовців

30
23.11.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09974/08-24 Лист248
ТОВ "МАНУФАКТУРАГРУП"
Про участь у нарадах з питань розбудови 
інфраструктури, будівництва та новітніх технологій

31
14.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09975/08-24 Лист05/05-12-597
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про Порядок застосування норм Галузевої угоди

32
05.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09991/08-31 Лист202
ЄВРЕЙСЬКИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ
Про заходи із вшанування Міжнародного дня 
пам'яті жертв Голокосту 27.01.2017

33
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

10015/08-32 Листб/н
ФОП МЕДЮК Е.С.
Про погодження паспорту водного об'єкту

34
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

10016/08-32 Листб/н
ФОП МЕДЮК Е.С.
Про продовження терміну договору оренди 
водного об'єкту

35
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10020/08-27 Лист03-22/13/267
УНІА "УКРІНФОРМ"
Про розширення інформаційної співпраці

36
09.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10077/08-24 Лист2-19/12
ТОВ "МУЛЬТИПОІНТ"
Про виконання робіт на об'єкті "Прибудова до 
Банівської ЗОШ Приморського району..."

37
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10078/08-24 Лист3-19/12
ТОВ "МУЛЬТИПОІНТ"
Про виконання робіт на об'єкті "Реконструкція 
водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. 
Новотавричеське Оріхівського району"

38
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10079/08-24 Лист4-19/12
ТОВ "МУЛЬТИПОІНТ"
Про виконання робіт на об'єкті "Обласний 
художній музей, м. Запоріжжя - реконструкція"

39
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10080/08-24 Лист5-19/12
ТОВ "МУЛЬТИПОІНТ"
Про виконання робіт на об'єкті "Водовод питної 
води на с. Зоряне, Запорізького р-ну"

40
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10081/08-24 Лист6-19/12
ТОВ "МУЛЬТИПОІНТ"
Про виконання робіт на об'єкті "Реконструкція 
водопровідних мереж с. Лукашеве, Запорізького 
р-ну"

41
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10082/08-24 Лист7-19/12
ТОВ "МУЛЬТИПОІНТ"
Про виконання робіт на об'єкті "Реконструкція 
системи водопостачання с. Степанівка Перша, 
Приазовського р-ну"

42
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10098/08-32 Лист112
ТОВ "ЕКО НОВА"
Про утилізацію пестицидів

43
20.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10135/08-22 Лист60764
ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про виробництво інноваційних котлів на соломі

44
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

09936/08-43 Лист808/2276/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "СТАРАВТО"

45
13.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09937/08-43 Лист808/2132/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом Бєлова М.В.

46
12.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

09972/08-28 Лист79
БФ "КАПЛЯ КРОВІ"
Про регіональну цільову програму допомоги 
хворим на онкогематологічні захворювання

47
12.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09895/08-09 Дорученняб/н
(Г. Зубко) Про перенесення засідання Ради з питань 
відновлення та розбудови миру в Україні

48
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09902/08-09 Доручення43378/3/1-16
(В. Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про вирішення проблем з газифікації 
Гуляйпільського району Запорізької області

49
17.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

09903/08-09 Доручення46516/1/1-16
(В. Кістіон) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про проблеми і перспективи Стратегії поводження 
з небезпечними відходами в Україні

50
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09904/08-09 Доручення46094/1/1-16
(С. Кушнір) Про відключення котелень від 
електропостачання

51
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09905/08-09 Доручення46170/1/1-16
(С. Кушнір) ОСББ "АЗОВСЬКИЙ ДВІР"
Про передачу у власність земельної ділянки

52
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09906/08-09 Доручення38734/28/1-16
(П. Розенко) Про заборгованість із заробітної плати

53
17.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09907/08-09 Доручення45830/1/1-16
(С. Кубів) Про фінансування пільг і субсидій 
населенню

54
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09911/08-03 Розпорядження942-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству соціальної 
політики на 2016 рік

55
07.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09912/08-03 Постанова935
Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови 
КМУ від 24.06.2016 № 395

56
14.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09955/08-09 Доручення44870/1/1-16
(С. Кушнір) Про результати дослідження ринку 
послуг утримання майданчиків для паркування 
транспортних засобів

57
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09956/08-09 Доручення46661/1/1-16
(С. Кубів) Про передбачення видатків на вирішення 
соціально-економічних питань Запорізької області 
в проекті Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2017 рік"

58
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09957/08-03 Розпорядження954-р
Про затвердження плану заходів щодо 
популяризації державних символів України, 
виховання поваги до них у суспільстві

59
07.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09958/08-03 Постанова937
Про внесення змін до пункту 16 Положення про 
покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів 
ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу (відносини 
у перехідний період)

60
14.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09959/08-03 Постанова945
Про внесення змін до Порядку виплати грошових 
компенсацій на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування

61
14.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10021/08-09 Доручення41142/2/1-16
(В. Гройсман) Про забезпечення вакцинами проти 
грипу

62
19.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10022/08-09 Доручення45402/1/1-16
(В. Гройсман) МБО "НАДІЯ І ЖИТЛО ДЛЯ 
ДІТЕЙ"
Про пропозиції учасників громадських слухань з 
питань охорони дитинства

63
19.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10023/08-09 Доручення47431/0/1-16
(В. Бондаренко) Про конкурси з визначення 
програм, розробленими інститутами 
громадянського суспільства

64
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

10024/08-03 Розпорядження972-р
Про друковані засоби масової інформації 
загальнодержавної та місцевої сфери 
розповсюдження, в яких у 2017 році 
розповсюджуються оголошення про виклик до суду 
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного 
проживання (перебування) яких невідоме, повістки 
про виклик підозрюваного, обвинуваченого та 
інформація про процесуальні документи

65
14.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10025/08-03 Постанова943
Про деякі питання забезпечення подальшого 
розвитку спорту осіб з інвалідністю в Україні та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації

66
30.11.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10026/08-03 Постанова957
Про затвердження Типового положення про 
психоневрологічний інтернат

67
14.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10062/08-49 Доручення1585/1/1-16-ДС
(Г. Зубко) Про будівництво фортифікаційних 
споруд

68
20.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10064/08-09 Доручення45192/8/1-16
(В. Федорчук) КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
ВЕТЕРАНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
УКРАЇНИ
Про Звернення VI Всеукраїнського форуму 
ветеранів

69
20.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10065/08-09 Доручення46923/1/1-16
(В. Федорчук) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про етнополітичні загрози та ризики національної 
консолідації

70
21.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

10090/08-09 Доручення47919/0/1-16
(Г. Зубко) Про селекторну нараду 26.12.2016 з 
питань підготовки місцевих бюджетів об'єднаними 
територіальними громадами

71
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

10103/08-09 Доручення47061/1/1-16
(В. Федорчук) МБУ "ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ"
Про національно-патріотичне виховання дітей та 
молоді

72
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10104/08-09 Доручення47600/1/1-16
(С. Кушнір) Про використання земель державних 
підприємств

73
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10105/08-09 Доручення47167/1/1-16
(П. Розенко) Про прискорення виплат сім'ям осіб, 
що загинули під час захисту територіальної 
цілісності та незалежності держави

74
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10106/08-09 Доручення45558/1/1-16
Про план організації виконання Указу Президента 
України від 07.12.2016 № 545 "Про першочергові 
заходи з розвитку місцевого самоврядування в 
Україні на 2017 рік"

75
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10136/08-33 Лист4232-06/40640-0
Про виставку харчової та переробної продукції 
11-12.09.2017 в м. Астана (Республіка Казахстан)

76
16.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10137/08-33 Лист4232-06/41167
Про 45-у Женевську міжнародну виставку 
винаходів 29.03-02.04.2017 в м. Женева 
(Швейцарія)

77
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09952/08-33 Лист4232-06/40471-0
Про міжнародну будівельну виставку "Projekt 
Qatar-2017" 08-11.05.2017 у м. Доха (Катар)

78
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09926/08-29 Лист10513/4.1
Про впровадження національної антидопінгової 
програми

79
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

09951/08-18 Лист266/328
Про звернення Стрільченко Л.З. щодо надання 
допомоги в оформленні спадщини

80
12.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09930/08-28 Лист10.1-12/32946
Про надання інформації щодо одержувачів 
бюджетних коштів по галузі охорони здоров'я

81
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10121/08-28 Лист19.1-07-1382/33
Про проекти госпітальних округів

82
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09962/08-36 Лист7/21-15042
Про кандидатуру на посаду директора ДП 
"Запоріжжякомунекологія"

83
14.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09965/08-24 Лист7/11-14640
Про надання звітів на виконання наказів 
Мінрегіону

84
05.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09966/08-20 Лист7/19-15000
Про наказ від 05.12.2016 № 316 "Про внесення змін 
до переліків об'єктів , що фінансуються у 2016 році 
за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження"

85
14.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10108/08-33 Лист7/9-15378
Про переліки об'єктів державної та комунальної 
власності, щодо яких планується застосувати 
механізм державно-приватного партнерства

86
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10118/08-19 Лист7/19-15407
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку (ДФРР)

87
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10119/08-22 Лист7/9-15403
Про кількість природного газу, що була 
використана підприємствами 
паливно-енергетичного комплексу

88
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09893/08-29 Лист20860/0/2-16/38
Про пропозиції до проекту Типового положення 
про мобільну бригаду соціально-психологічної 
допомоги особам, що постраждали від 
гендерно-обумовленого та домашнього насильства

89
14.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09894/08-35 Лист21137/0/2-16/40
Про засідання колегії Мінсоцполітики 19.12.2016

90
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09896/08-29 Лист21064/0/2-16/33
Про проведення Міжвідомчої ради з питань сім'ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 
людьми 23.12.2016

91
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09944/08-35 Лист21304/0/2-16/40
Про залишки коштів та потреби у виділенні 
додаткового фінансування з бюджету за програмою 
КПКВК 2511120

92
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09961/08-35 Лист20448/0/2-16/17
Про створення сприятливих умов життєдіяльності 
осіб з обмеженими фізичними можливостями

93
08.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09979/08-35 Лист21102/0/2-16/23
Про пропозиції до Переліку соціальних послуг, що 
надаються особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

94
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10088/08-20 Лист21604/0/2-16/15
Про перерозподіл коштів за бюджетною 
програмою КПКВК 2511120 щодо виплати 
грошової компенсації за житлові приміщення 
сім'ям загиблих та інвалідам, які брали участь в 
АТО

95
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10120/08-35 Лист21634/0/2-16/38
Про виконання рішень колегії з питань 
попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі 
людьми та забезпечення гендерної рівності

96
22.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10133/08-35 Лист7169/0/51-16/21
Про врегулювання питань соціального захисту 
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

97
08.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09980/08-22 Лист01-8545/40
Про забезпечення стабільної роботи ДП 
"Бердянський морський торговельний порт"

98
08.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09931/08-28 Лист01/02-28/05670
Про медичний супровід загальноміського свята

99
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10110/08-22 Рішення772
Про встановлення тарифів ТОВ "НВФ МІДА, лтд" 
на теплову енергію

100
19.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
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Форма зберігання 
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10069/08-10 Депутатське звернення110/16
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ...
Про надання дозволу Миколаївській релігійній 
громаді  Запорізької єпархії УПЦ на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Піщаній, 8

101
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька міська рада

10076/08-10 Депутатське звернення3
Про звернення депутатів щодо створення 
госпітального округу з центром у місті Токмак

102
16.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09927/08-10 Депутатське звернення105
ДОР БОЖКО О.М.
Про включення до складу комісії з 
моніторингового обслуговування маршрутів

103
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09984/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про ситуацію з КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

104
20.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

10070/08-10 Депутатське звернення116
ДОР БОЖКО О.М.
Про включення до складу комісії з 
моніторингового обслуговування маршрутів 
Запорізької області

105
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

09919/08-17 Лист5316/01-17
Про скасування рішення облради від 05.10.2016 № 
23

106
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

09920/08-17 Лист01-26/1986
Про коригування видатків КЗ "Запорізький 
обласний Інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР

107
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09954/08-17 Лист5670/01-17
Про адміністративний позов Департаменту освіти і 
науки

108
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09994/08-17 Розпорядження152-р
Про проведення другого пленарного засідання 
десятої сесії Запорізької обласної ради сьомого 
скликання 22.12.2016

109
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09995/08-17 Рішення1
Про Порядок призначення на посаду та звільнення 
з посади керівників комунальних підприємств, 
установ та закладів, що є об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області

110
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09996/08-17 Рішення42
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2016 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 31.03.2016 № 18, зі змінами та 
доповненнями

111
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09997/08-17 Рішення47
Про внесення змін до цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням облради від 24.11.2011 № 9

112
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09998/08-17 Рішення49
Про внесення змін  та доповнень до Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
облради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)

113
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09999/08-17 Рішення32
Про План діяльності Запорізької обласної ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

114
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10001/08-17 Рішення41
Про внесення змін до Програми розвитку архівної 
справи у Запорізькій області на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням облради від 27.08.2015 № 9

115
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10002/08-17 Рішення39
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2012 № 11 «Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки» (зі змінами 
та доповненнями)

116
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

10003/08-17 Рішення51
Про внесення змін до Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням облради від 14.02.2013 № 3 
(зі змінами)

117
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10004/08-17 Рішення43
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
облради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та 
доповненнями

118
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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10005/08-17 Рішення50
Про внесення змін до Програми удосконалення 
системи надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю у Запорізькій області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 22.11.2012 № 21, зі 
змінами

119
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10006/08-17 Рішення44
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням облради від 25.12.2014 № 
28, зі змінами та доповненнями

120
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10007/08-17 Рішення37
Про використання коштів депутатського фонду в 
2017 році

121
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10008/08-17 Рішення33
Про впровадження автоматизованої інформаційної 
системи онлайн-моніторингу та аналізу споживання 
паливно-енергетичних ресурсів

122
15.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10009/08-17 Лист4671/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про надання роз'яснень щодо обчислення тарифу 
при формуванні вартості платних послуг

123
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10010/08-17 Лист5071/01-13
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про використання напрацювань фахівців щодо 
реконструкції котелень

124
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10011/08-17 Лист4976/01-27
ЕСКО "ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ"
Про розробку регіонального енергетичного плану 
Запорізької області

125
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10012/08-17 Лист5343/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
встановлення меморіальної дошки Рекубрацькому 
А.З.

126
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10013/08-17 Лист5341/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
виплату персональних стипендій в галузі культури 
та мистецтв

127
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10014/08-17 Лист5175/01-11
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП"
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
заходи з озеленення м. Запоріжжя та міст, сіл, 
селищ Запорізької області

128
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10039/08-17 Рішення52
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 28.01.2016 № 10 "Про обласний бюджет на 
2016" (зі змінами та доповненнями)

129
15.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10042/08-17 Лист5452/01-13
Про закриття КУ "Обласна туберкульозна лікарня" 
ЗОР

130
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10043/08-17 Лист5404/01-05
Про передачу з державної у комунальну власність 
професійно-технічних навчальних закладів

131
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова
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10044/08-17 Лист5663/01-11
Про перерозподіл коштів КП "Готель "Україна" 
ЗОР

132
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10123/08-17 Рішення45
Про внесення змін до обласної програми 
соціального захисту бездомних громадян, осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням облради 
від 22.11.2012 № 17

133
15.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10124/08-17 Рішення46
Про затвердження Порядку та умов надання 
адресної грошової допомоги громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, 
депутатами Запорізької обласної ради

134
15.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09924/08-10 Лист76
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я...
Про висновки комісії

135
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10075/08-10 Депутатське звернення208
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету

136
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

10129/08-32 Лист101-К-44
Про дозвіл на спеціальне водокористування

137
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"
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09973/08-32 Лист02-06-12/58
Про результати засідання робочої групи щодо 
землекористування на території НЗ "Хортиця"

138
14.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Український графіт"

10109/08-32 Лист16/6460
Про погодження поділу земельної ділянки

139
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька АЕС

10111/08-21 Лист23-48/29464
Про списання об'єктів державного майна

140
20.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09940/08-22 Лист1612
ТОВ "АЄ ГРУПП"
Про обстеження ділянки для проведення операцій з 
металобрухтом

141
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09949/08-22 Лист16
ТОВ "СІЧТРАНСГРУП"
Про обстеження ділянки для проведення операцій з 
металобрухтом

142
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09950/08-32 Лист820-12/16
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дотримання норм законодавства з питань 
погодження проектів землеустрою

143
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09963/08-32 Лист6
ТОВ "ГЛАС-МЕДІА"
Про інформаційний запит щодо проекту "Урожай 
2016"

144
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09964/08-22 Лист12/16
ТОВ "ВОСТОК КОМПЛЕКС"
Про перевірку для проведення операцій з 
металобрухтом

145
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09983/08-24 Лист1744
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про оплату послуг з централізованого опалення

146
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09988/08-24 Лист541
ПАТ "ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про переоформлення ліцензій

147
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10038/08-22 Лист252
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про затвердження паспортів на автобусних 
маршрутах

148
19.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10056/08-32 Лист112
ТОВ "АВ. ТРЕЙД"
Про дозвіл на укладення договору суперфіції 
відносно частини земельної ділянки

149
20.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10057/08-27 Листб/н
ТОВ НВК "ІНТЕР М"
Про презентування моделі "Запорізької Січі"

150
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10085/08-22 Лист1742
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про розгляд загальновиробничих норм питомих 
витрат ПЕР

151
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10095/08-37 Лист01-14/5029
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Кузьміної М.Л. (та інші)

152
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10096/08-37 Лист01-14/5030
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Карпова О.М. (та інші)

153
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10131/08-32 Лист63
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про оформлення договору оренди земельної 
ділянки б/в "Факел"

154
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Інші кореспонденти

09989/08-32 Лист814/13-08
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про незаконну ловлю мотиля у Молочному лимані

155
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10050/08-32 Лист13/2285
ВП "ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ"
Про надання згоди на розроблення документації із 
землеустрою

156
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10122/08-19 Листб/н
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про участь у семінарі щодо розвитку ОТГ 
27.12.2016

157
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

10040/08-24 Лист744
Про будівельно-монтажні роботи 
історико-культурного комплексу "Запорозька Січ"

158
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09969/08-38 Лист101216
ГО "МІЖРАЙОННА СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО"
Про отримання земельних ділянок учасниками 
АТО

159
10.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10030/08-22 Лист16/16
ЗОГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення перевізників Лисенка Г.Г.

160
15.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10100/08-22 Лист31
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

161
19.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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(адресат)
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10130/08-38 Листб/н
ВГО "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ АТО 
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
Про надання допомоги ДЮСШ олімпійського 
резерву № 1 з спортивної гімнастики

162
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

10037/08-22 Лист1443
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про коригування загальновиробничих норм 
питомих витрат палива та електроенергії

163
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10115/08-22 Лист05/2426
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості за послуги з 
транспортування природного газу магістральними 
газопроводами

164
16.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10132/08-22 Лист05/292
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про укладання договору купівлі-продажу 
природного газу для виробництва теплової енергії 
для потреб інших споживачів

165
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10134/08-24 Лист290
КП "ЖИТЛОСЕРВІС"
Про повернення боргу щодо нарахованої субсидії

166
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09939/08-24 Лист8185
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про реконструкцію харчоблоку

167
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10035/08-21 Листб/н
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про передачу майна від ПрАТ "Запоріжтурист" до 
ЦВС "Приморський"

168
19.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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10116/08-28 Лист01/4028
КУ "ТОКМАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ"
Про створення лікарні інтенсивного лікування

169
19.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09908/08-15 Лист03-01/4199
(В. Ковальчук) ДЕПУТАТ 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙРАДИ ЧАЛИЙ С.І.
Про вирішення проблем жителів Сторчівської 
сільської ради

170
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10027/08-15 Лист03-01/4242
Про надання інформації стосовно Бєлічева С.А.

171
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10061/08-15 Лист03-01/4262
Про звернення депутата Новомиколаївської 
райради Чалого С.І. щодо фахового рівня 
підготовки вчителів у Сторчівському НВК

172
21.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Освіта і наука паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

09913/08-15 Лист02-01/3403
Про стан виконання Указу Президента України від 
26.11.2016 № 523 "Про заходи у зв'язку з 85-ми 
роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні 
- геноциду Українського народу"

173
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державне Управління справами

10028/08-15 Лист01-19/15/2814
Про надання інформації щодо потреби в нагородах

174
19.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України

10066/08-02 Указ548/2016
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

175
08.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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10041/08-32 Лист01-29/1272
Про погодження внесення змін до договору оренди 
землі

176
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

10073/08-36 Лист01-16/1361
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Попову А.В.

177
21.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10113/08-35 Лист01-16/1334
Про сприяння в ліквідації заборгованості із 
заробітної плати філії "Куйбишевський 
райавтодор"

178
15.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10114/08-22 Лист01-16/1353
Про приведення в належний стан автодороги 
О080925 Комиш-Зоря-Кузнецівка-Зачатівка

179
19.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09987/08-36 Лист01-46/1701
Про надання матеріальної допомоги Устименку 
О.В. та Зайцеву В.І.

180
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10031/08-22 Лист01-30/1707
Про припинення газопостачання

181
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10049/08-36 Лист01-46/1687
Про погодження призначення Чабана В.В.

182
16.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

10126/08-36 Лист05-29/0997
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Швораку Ю.М.

183
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09978/08-37 Лист01-01-15/876
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Барабашевій Н.М.

184
13.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

26
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10036/08-24 Лист01-19/2552
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

185
12.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10072/08-36 Лист03-08/2570
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Васюку А.Г.

186
21.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09960/08-24 Лист01-01-29/0863
Про надання роз'яснень щодо відділу 
містобудування, архітектури та ЖКГ

187
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10045/08-32 Лист01-01-25/0868
Про поновлення терміну дії договору оренди 
земельної ділянки ТОВ "Валвіт"

188
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10051/08-36 Лист02-02/95-к
Про погодження звільнення Якубович А.А.

189
08.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09898/08-32 Лист0210/03-05
Про надання форм для складання переліку 
земельних ділянок державної власності

190
12.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

10047/08-35 Лист1130/01-24
Про структуру районних виконавчих дирекцій 
відділень Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності

191
21.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10053/08-41 Лист1129/01-24
Про неправомірні дії голови Оріхівської райради

192
21.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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10125/08-36 Лист01-06/1068
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Романенко Н.А.

193
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

10067/08-32 Лист01-10/0615
Про загрозу недоотримання надходжень в 2017 
році за використання сінокосів та пасовищ

194
22.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09948/08-20 Лист61-35/1292
Про залишення коштів субвенції з обласного 
бюджету на наступний рік

195
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

10102/08-36 Лист01-07/26/0814
Про погодження звільнення Чабана О.О.

196
20.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10127/08-36 Лист01-07/26/0818
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Правосуду О.Є.

197
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

10084/08-37 Лист01.1-20/1108
Про нагородження колективу ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

198
20.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

09899/08-20 Лист1146
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Переліку підтримки ОТГ 
Запорізької області на 2016 рік

199
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09938/08-24 Лист02-01-29/690/1
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про ліцензію на здійснення централізованого 
водопостачання та водовідведення

200
13.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09992/08-45 Лист433/02-01-05
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів 

201
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09993/08-39 Лист01-20/564
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів депутатів 
сільради

202
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10019/08-24 Лист01-20/566
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій 

203
19.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька райрада

10048/08-28 Лист482
Про створення Токмацького госпітального округу

204
20.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Чернігівська райрада

10055/08-10 Депутатське звернення01-27/547
Про звернення депутатів райради щодо включення 
Чернігівського району до Токмацького або 
Бердянського госпітального округу

205
20.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

09946/08-21 Доповідна запискаб/н
Про переміщення підрозділів Департаменту з 
питань цивільного захисту населення до іншої 
будівлі

206
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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09947/08-36 Доповідна запискаб/н
Про зміну граничної чисельності працівників 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення

207
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

09945/08-25 Доповідна запискаб/н
Про дозвіл на укладення договору на закупівлі

208
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

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

10071/08-36 Лист674/03-17
Про погодження виплати премії Яновській Л.І.

209
21.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09942/08-34 Лист01/7-2/10107
Про створення спеціалізованих служб цивільного 
захисту

210
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09918/08-41 Лист153016/6-2016
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо непридатних та 
заборонених до застосування хімічних засобів 
захисту рослин і тари від них

211
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10097/08-41 Лист15612/01/6-2016
Про надання копій документів з питань 
фінансово-господарської діяльності УКБ ЗОДА

212
21.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

09932/08-45 Лист09-12/10429
Про погодження плану роботи

213
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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10059/08-36 Лист09-13-01/1300/2
Про обрання головою суду Мірошниченка М.В. 

214
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10087/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА за позовом ПП "Діловий будинок"

215
16.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10086/08-43 Лист808/3858/16/267
Про копію ухвали суду за позовом заступника 
прокурора Запорізької області

216
19.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09900/08-21 Листб/н
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення засідання регіональної Ради 
23.12.2016

217
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09921/08-41 Лист14551/46/01/03-2
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Бородавка Л.В.

218
03.11.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09922/08-41 Лист14798/46/01/03-2
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Старостенко 
М.С.

219
08.11.2016від

№
від 19.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09923/08-41 Лист15139/46/01/03-2
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Мартинова Р.В.

220
18.11.2016від

№
від 19.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09968/08-41 Лист5081/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про проект кошторису на 2017 рік

221
12.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура
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09928/08-41 Лист50-10291вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про процедуру закупівлі "відкриті торги" по 
об'єкту "Реконструкція Палацу спорту "Юність" в 
м. Запоріжжя"

222
13.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09970/08-41 Лист125-13726вих16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації з питань охорони 
дитинства

223
16.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09929/08-41 Лист05/1-1203вих-16
Про надання інформації щодо вирубки лісів

224
15.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10033/08-41 Лист05/1-1210вих-16
Про направлення інформацій на виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
02.02.2016 № 27

225
16.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09933/08-22 Лист22/2009
Про вивезення металоконструкцій з території 
Запорізького річкового порту

226
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09934/08-22 Лист5/2007
Про повернення авансових коштів для придбання 
металоконструкцій

227
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09935/08-22 Лист10/2008
Про заборгованість за електроенергію

228
19.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09981/08-20 Лист5/2010
Про освоєння коштів обласного бюджету

229
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області
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10032/08-45 Лист2301/07-19037
Про погодження плану роботи на І півріччя 2017 
року

230
19.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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

09977/08-41 Лист5655/39/107/01-2
Про використання бюджетних коштів за 
листопад-грудень 2016 року

231
19.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09916/08-41 Лист59/5/3-1677
Про надання інформації стосовно гр. Тимченка 
Д.О.

232
12.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

09917/08-41 Лист59/5/3-1674нт
Про надання інформації стосовно гр. Лисенка І.К.

233
12.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10083/08-41 Лист59/3/1-2294нт
Про надання інформації стосовно гр. Пронскіх Р.Б.

234
13.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

10107/08-41 Лист59/14/3392
Про захворюваність населення, що можуть бути 
спричинені викидами промислових підприємств

235
23.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09925/08-39 Постанова509
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
26.02.2016 № 59

236
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10063/08-39 Лист21-28/2898
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

237
20.12.2016від

№
від 22.12.2016
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України
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10029/08-27 Лист16/02/01-2686
Про надання інформації щодо цифрового 
телерадіомовлення

238
13.12.2016від

№
від 21.12.2016
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

10112/08-23 Лист602-1313-10/266
Про заходи щодо збереження озимини від полівок

239
19.12.2016від

№
від 23.12.2016
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

09943/08-35 Лист01-18850/171
Про соціальний захист вразливих верств населення 
в зимовий період 2016-2017 років

240
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

09897/08-35 Лист5927/01/04.4-16
Про аналіз залишків невикористаних коштів та 
кредиторської заборгованості

241
16.12.2016від

№
від 19.12.2016
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09985/08-22 Лист200-01/18/5-16
Про виконання Плану коротко- та 
середньострокових заходів щодо скорочення 
обсягу споживання природного газу на період до 
2017 року

242
12.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09986/08-22 Лист202-01/18/5-16
Про показники щодо потужності котелень на 
альтернативних видах палива

243
12.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

09990/08-36 Лист3-12.1-6/6705-16
Про погодження звільнення Ізергіна Л.В.

244
13.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10000/08-36 Лист1-12.1-6/6842-16
Про погодження призначення Чайки Д.В.

245
20.12.2016від

№
від 20.12.2016
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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