
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.01.17 по 13.01.17

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

00177/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про проведення збору керівного складу області 
щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного 
захисту за 2016 рік та визначення основних завдань 
у зазначеній сфері на 2017 рік

1
10.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00216/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про відзначення учасників обласного благодійного 
телемарафону до Дня захисника України та Дня 
Збройних Сил України

2
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

00153/08-10 Депутатське звернення231-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про створення лікарні інтенсивного лікування на 
базі Токмацької ЦРЛ

3
28.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00211/08-10 Депутатське звернення01/17-736/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про перевірку діяльності ПАТ "Завод БОМ" щодо 
забруднення навколишнього середовища

4
10.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми



№
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

00221/08-33 Листб/н
"GETEC GREEN ENERGY AG"
Про реалізацію проектів у сфері регенеративних 
джерел енергії

5
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

00197/08-32 Листб/н
БОРСУК С.Л.
Про надання згоди щодо внесення змін в договір 
оренди землі від 17.02.2005

6
11.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00198/08-32 Листб/н
ПП ДУДКА В.І.
Про внесення змін до договору оренди водного 
об'єкту

7
11.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

00142/08-41 ЛистПс-01-Ан/17
ЦК ВПОУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
Про працевлаштування вивільнювальних в процесі 
реформи пенітенціарної системи України 
персоналу Державної кримінально-виконавчої 
служби України

8
04.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Релігійні організації

00148/08-31 Лист37
ПАРАФІЯ ПРАВЕДНОГО ПЕТРА 
КАЛНИШЕВСЬКОГО
Про увічнення пам'яті П.І.Калнишевського

9
31.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00145/08-09 Доручення177/1/1-17
(С. Кубів) Про підвищення ефективності діяльності 
суб'єктів господарювання державного сектора 
економіки

10
06.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

2



№
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

00146/08-03 Розпорядження1073-р
Про затвердження плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю, до першої доповіді України про 
виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю на період до 2020 року

11
28.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00187/08-04 Протокол наради 
(засідання)

492/2/1-17
(Г. Зубко) Про заходи у зв'язку з ускладненням 
погодних умов

12
06.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00188/08-09 Доручення163/1/1-17
(В. Гройсман) Про соціальний захист внутрішньо 
переміщених осіб

13
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00189/08-09 Доручення49173/1/1-16
(В. Гройсман) Про заходи до відзначення пам'ятних 
дат і ювілеїв

14
06.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00207/08-09 Доручення49022/1/1-16
(В. Федорчук) Про створення громадських 
(піклувальних) рад

15
11.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00208/08-09 Доручення31571/16/1-16
(Г. Зубко) Про виконання Плану заходів з реалізації 
домовленостей, досягнутих під час 24-го засідання 
спільної Міжурядової українсько-білоруської 
змішаної комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва

16
10.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00238/08-09 Доручення1029/0/1-17
(В. Гройсман) Про надання 
консультативно-методичної та організаційної 
допомоги органам місцевого самоврядування ОТГ 
з питань підготовки та виконання місцевих 
бюджетів у 2017 році

17
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00239/08-09 Доручення187/1/1-17
(В. Гройсман) Про заходи щодо відзначення Дня 
Соборності України

18
12.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00240/08-09 Доручення48710/2/1-16
Про план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 21.12.2016 № 1801-VIII "Про 
Державний бюджет України на 2017 рік"

19
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00241/08-09 Доручення49305/1/1-16
(В. Бондаренко) Про заходи щодо запобігання 
корупції

20
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00242/08-09 Доручення1253/23/1-16
(П. Розенко) Про сприяння доступності інформації 
для користувачів з порушенням зору та слуху

21
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00243/08-09 Доручення48723/2/1-16
Про план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України"

22
12.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00244/08-09 Доручення48732/4/1-16
Про план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 20.12.2016 № 1789-VIII "Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України"

23
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00245/08-04 Протокол наради 
(засідання)

996/0/1-17
(П. Розенко) Про підвищення мінімальної 
заробітної плати з 01.01.2017

24
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00138/08-32 Лист5/3-9/11934-16
Про облік територій та об'єктів ПЗФ

25
29.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00150/08-32 Лист5/25-9/11-17
Про відзначення 2 лютого Всесвітнього дня 
водно-болотних угідь

26
03.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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00151/08-32 Лист5/25-9/10-17
Про включення ВБУ "Заплава Сім маяків" до 
Переліку Рамсарських угідь

27
03.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00232/08-32 Лист5/25-9/60-17
Про надання плану із створення та розширення 
території та об'єктів ПЗФ на 2017 рік

28
05.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00137/08-33 Лист3903-05/42544-0
Про нараду "Економічний розвиток регіонів: 
інвестиційний та експортний потенціал" 23.01.2017

29
30.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00222/08-32 Лист4504-04/183-06
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 14.08.2009 № 611 "Про 
додаткові заходи щодо розвитку 
природно-заповідної справи в Україні"

30
04.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство культури

00158/08-27 Лист22/4/15-17
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Гуманітарно-медична співпраця"

31
06.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00136/08-35 Лист7/10-106
Про умови оплати праці на підприємствах 
житлово-комунального господарства

32
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00179/08-22 Лист7/9-200
Про семінари з питань раціонального використання 
енергоресурсів у 2017 році

33
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00231/08-20 Лист7/19-313
Про надання інформації щодо чисельності 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

34
12.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00159/08-29 Лист21299/0/2-16/37
Про захист прав дітей, розлучених із сім'єю, які не є 
громадянами України

35
19.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00182/08-35 Лист22282/0/2-16/16
Про Методичні рекомендації з розроблення 
положень про структурні підрозділи соціального 
захисту населення місцевих державних 
адміністрацій

36
30.12.2016від

№
від 11.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00183/08-35 Лист16871/0/14-16/24
Про розподіл гуманітарної допомоги

37
17.12.2016від

№
від 11.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00184/08-35 Лист20571/0/2-16/35
Про розподіл гуманітарної допомоги

38
09.12.2016від

№
від 11.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

00218/08-21 Лист04/02-29/00040
Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Запоріжжя майна 
Палацу культури по вул. Лізи Чайкіної, 53

39
06.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00233/08-20 Лист01/02-19/00096
Про виділення коштів для погашення 
заборгованості по пільгам та субсидіям за 2016 рік

40
12.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00152/08-10 Депутатське звернення2-02/02
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про упорядкування автобусного маршруту "с. 
Морозівка - м. Запоріжжя"

41
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

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

00165/08-17 Лист01-16/0013
Про зарахування до кадрового резерву Христіч 
В.В.

42
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

00212/08-22 Лист007-41/308
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

43
11.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

00227/08-37 ЛистВП/02-42
Про нагородження Осьмініна М.Ю.

44
12.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00140/08-32 Лист15-5/2/59
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

45
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00141/08-32 Лист15-5/1/76
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

46
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

00181/08-35 Лист5
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
зарплати на підвідомчих підприємствах

47
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00167/08-32 Лист2/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

48
10.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

00168/08-32 Лист1/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про поновлення договорів оренди землі

49
10.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00191/08-22 Лист1001/17-03
ТОВ "МЕТ ПЛАТІНА СВ"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

50
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00196/08-22 Лист22
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про Довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спеціальних 
аукціонах

51
04.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00206/08-22 Лист1/2017
ТОВ "АВТОРЕМПОБУТСЕРВІС"
Про залишення без розгляду листа від 05.02.2016 
№ 0175

52
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00164/08-23 Листб/н
ФГ "РОСТОК"
Про надання кредиту на будівництво житла та 
придбання сільськогосподарської техніки

53
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00205/08-32 Листб/н
ПП "ХВИЛЯ"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки та земель водного фонду України

54
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00250/08-22 Лист14
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про придбання техніки

55
13.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

00143/08-21 Лист05
Про реалізацію державного майна арбітражним 
керуючим Остриком С.Ю.

56
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

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

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00149/08-32 Лист10/21
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

57
06.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00176/08-38 Лист01/17-01
"ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
Про коригування видатків

58
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00171/08-20 Лист02
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на послугу з перезарядки 
джерел

59
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00214/08-35 Лист166
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про ситуацію із заробітної плати працівникам 
лікарні

60
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00180/08-15 Лист09-05/5
(Н. Анненкова) Про стан об'єднання 
територіальних громад

61
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Президент України

00246/08-02 Указ1/2017
Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні

62
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00228/08-32 Лист01-29/1270
Про погодження внесення змін до договору оренди 
землі

63
20.12.2016від

№
від 13.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
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

00224/08-37 Лист02-02/05-к
Про нагородження Матюшко О.К.

64
11.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00173/08-36 Лист01-24/0006
Про погодження звільнення Заяц Н.Г.

65
04.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00220/08-20 Лист01-10/1124
Про фінансування заходу з обласного екофонду

66
20.12.2016від

№
від 12.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00215/08-35 Лист01-31/0006
Про заборгованість з виплати субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг

67
04.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

00144/08-22 Лист02-02-17/2300
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про приведення в належний стан автомобільної 
дороги загального користування

68
23.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00186/08-24 Лист11
ДОРОЖНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних інтересів

69
11.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00202/08-22 Лист02-01-21/09
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про продовження маршруту "АС №2 Запоріжжя - 
Мар'ївка" до с. Біленьке

70
06.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

00203/08-38 Лист01-31/0173
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

71
11.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

00194/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
фінансування Агенції регіонального розвитку 
Запорізької області у 2017 році

72
11.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

00172/08-34 Лист04-06/0012
Про надання Зведеного звіту про класифікацію 
адміністративно-територіальних одиниць в 
Запорізькій області

73
10.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00251/08-21 Доповідна запискаб/н
Про надання роз'яснення щодо можливості 
вирішення питання переміщення Департаменту 
ЦЗН

74
13.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

00217/08-25 Лист01-07-35/0066
Про надання інформації щодо закупівлі за 
рамковими угодами

75
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Департамент фінансів

00178/08-20 Лист01-03/2551
Про надання інформації щодо переліку програм та 
заходів

76
26.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

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

00166/08-33 Доповідна запискаб/н
Про створення експертної групи для реалізації 
проектів спільного співробітництва Запорізької 
області та землі Саксонія-Анхальт (Німеччина)

77
10.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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

00174/08-36 Лист5/03-17
Про запрошення на навчання 23.01.-03.02.2017

78
10.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00195/08-20 Лист06.2-09/13-159
Про стан використання субвенцій

79
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00229/08-20 Лист07.3-08/4-195
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

80
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00230/08-20 Лист07.3-08/7-234
Про направлення копії Протоколів щодо 
порушення бюджетного законодавства

81
12.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00235/08-20 Лист07.2-08/3-193
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

82
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00236/08-20 Лист07.2-08/4-194
Про направлення копії Протоколу щодо порушення 
бюджетного законодавства

83
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00193/08-41 Лист15916/01/6-2016
Про вирубку лісосмуги біля с. Вербове (Жовтневе) 
Вільнянського р-ну

84
29.12.2016від

№
від 11.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

00199/08-35 Лист5047-1-19/13-14
Про підприємства-боржники із заробітної плати

85
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

00163/08-20 Лист5/9/08-01-14-03-
Про загальний стан простроченої дебіторської 
заборгованості за зовнішньоекономічними 
договорами

86
06.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00213/08-20 Лист89/10/08-01-07-0
Про надання звітів станом на 01.01.2017

87
11.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

00157/08-22 Лист04-42-21/14
Про внесення змін до Граничних тарифів на інші 
послуги поштового зв'язку

88
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00161/08-44 Лист35
Про Положення про військовий квиток осіб 
рядового, сержантського і старшинського складу та 
Положення про військовий квиток офіцера запасу

89
06.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

13



№
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

00162/08-44 Лист2/ф
Про включення до програми надання шефської 
допомоги

90
10.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00169/08-44 Лист2/пр
Про внесення змін до Обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки

91
06.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00190/08-44 Лист2251
Про військовий облік та бронювання 
військовозобов'язаних

92
19.12.2016від

№
від 11.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00200/08-44 Лист49
Про уточнені прогнозні розрахунки видатків на 
реалізацію обласної програми "Про забезпечення 
заходів мобілізації на території області в 2017-2021 
роках"

93
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00201/08-44 Лист50
Про виділення коштів для створення належних 
умов діяльності підрозділів територіальної оборони

94
10.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00237/08-43 Лист808/1509/16/122/
Про апеляційну скаргу Подорожко Н.М.

95
10.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00209/08-41 Лист138/45/04-2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ КОМУНАРСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про службове розслідування щодо халатних дій 
працівників КУ "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

96
10.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00210/08-41 Лист139/45/04-2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ КОМУНАРСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про службове розслідування щодо невірного 
діагностування захворювання

97
10.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00234/08-41 Лист98/40/-/04-2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ 
ПОЛІЦІЇ
Про акт перевірки Запорізької державної 
інженерної академії

98
10.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00248/08-43 Лист12147/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відкриття виконавчого провадження від 
16.12.2016

99
16.12.2016від

№
від 13.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00249/08-43 Лист12148/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відкриття виконавчого провадження від 
16.12.2016

100
16.12.2016від

№
від 13.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00175/08-41 Лист17/1-22вих-17
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ
Про надання копій документів з питань поводження 
з відходами

101
05.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00192/08-41 Лист05/1-24вих-17
Про здійснення іноземного інвестування

102
11.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00219/08-41 Лист05/1-34вих17
Про використання земель державної та колективної 
власності

103
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00225/08-32 Лист19/27
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

104
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00226/08-32 Лист19/28
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

105
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

00139/08-31 Лист2301/01-19868
Про реєстрацію зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб

106
28.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

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

00204/08-41 Лист148/39/107/01-20
Про надання копій документів щодо реконструкції 
об'єктів

107
11.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00223/08-41 Лист185/39/107/01-20
Про міжнародну технічну допомогу у 2016 році

108
12.01.2017від

№
від 12.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00155/08-41 Лист59/5/2нт
Про надання інформації стосовно Васькевич А.В. 
(та інші)

109
04.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00156/08-41 Лист59/5/3нт
Про надання інформації стосовно Васькевич А.В. 
(та інші)

110
04.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00160/08-41 Лист59/5/4нт
Про надання інформації стосовно Васькевич А.В. 
(та інші)

111
04.01.2017від

№
від 10.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00185/08-41 Лист59/4-72нт
Про комерційні пропозиції до проекту Програми 
профілактики правопорушень

112
04.01.2017від

№
від 11.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

00170/08-20 Лист14-08/416-21663
Про терміни подання головними розпорядниками 
коштів державного бюджету зведеної річної 
фінансової та бюджетної звітності за 2016 рік

113
29.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00147/08-36 Лист206/20/22-16
Про дисциплінарні провадження

114
28.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00247/08-44 Лист33/21-4-3
Про стан виконання Указу Президента України від 
11.02.2016 № 44 "Про шефську допомогу 
військовим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та 
Держприкордонслужби України"

115
11.01.2017від

№
від 13.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Служба безпеки України

00154/08-41 Лист6/8900
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про заяву щодо вчинення кримінального 
правопорушення від 29.11.2016

116
09.12.2016від

№
від 10.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

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

17


