
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.01.17 по 31.01.17

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
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та протидії корупції

00498/08-44 Доповідна запискаб/н
Про розроблення Програми шефської допомоги 
військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії та 
Держприкордонслужби, які дислокуються на 
території Запорізької області на 2017-2021 роки

1
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

00446/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Здендяк О.В. (та інші)

2
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00447/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про забезпечення житлом інвалідів війни 3 групи з 
числа безпосередніх учасників АТО

3
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00448/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про додаткове навантаження на дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку, бази відпочинку, 
санаторії тощо

4
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00489/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження учасників обласного 
Новорічно-різдвяного фестивалю

5
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00490/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Романіченко Н.М., Зубко Т.В.

6
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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00491/08-25 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про надання дозволу на укладання договорів з 
надання комунальних та телекомунікаційних 
послуг без застосування електронної системи 
закупівель

7
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00545/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про ситуацію із формуванням фонду заробітної 
плати в КУ "ТМО "ОЦЕМД та МК" ЗОР

8
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00571/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про основні завдання цивільного захисту області у 
2017 році

9
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00595/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про створення обласного некомерційного КП 
"Запорізький обласний центр громадського 
здоров'я"

10
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00596/08-20 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про кошти на охорону та прибирання приміщення 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації

11
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00597/08-20 Доповідна запискаб/н
НІМАС О.Я.
Про кошти на акредитацію лабораторій 
ветеринарної медицини

12
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00609/08-25 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про дозвіл на закупівлі без проведення процедури 
допорогових закупівель

13
27.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

2
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00681/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про затвердження Положення про систему 
управління охороною праці та безпекою 
життєдіяльності населення Запорізької області

14
30.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00693/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про включення до програми фінансування ліжок 
для хворих в БУ ГОСПИС "АРХАНГЕЛА 
МИХАЇЛА"

15
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00712/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження організаторів та учасників 
обласного Новорічно-різдвяного фестивалю

16
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00723/08-36 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про введення до штату Департаменту з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації 
додаткової одиниці для роботи з електронними 
закупівлями

17
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00474/08-10 Депутатське звернення04-25/15-47(120
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про лікування гр. Чернишової О.А.

18
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00640/08-14 Лист04-14/12-257
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про призначення позачергових виборів окремих 
сільських, селищних, міських голів

19
23.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України

3
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00434/08-10 Депутатське звернення04-04/05-06(956
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ 
"САМОПОМІЧ"
Про звернення депутатів Запорізької міської ради 
щодо забезпечення конституційних прав мешканців 
м. Запоріжжя з питань безпечного довкілля

20
16.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00525/08-10 Депутатське звернення4
НДУ ОСТАПЧУК В.М.
Про надання інформації щодо басейнів, які 
знаходяться у Запорізькій області

21
19.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00611/08-10 Депутатське звернення015-379/ХА
НДУ МУРАЄВ Є.В.
Про підвищення фінансової спроможності 
місцевого самоврядування

22
24.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00637/08-10 Депутатське звернення1277
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про результати виконання програми 
"Врожай-2016"

23
20.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00638/08-10 Депутатське звернення1279
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання допомоги в отриманні інформації, що 
стосується права на земельну частку (пай)

24
20.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00654/08-10 Депутатське звернення2082927
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Уторова М.О. та 
Уторової Л.Г.

25
25.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

00510/08-20 Листб/н ОШ
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про розміщення тимчасово вільних коштів

26
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

4



№
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Джерело  інформації 
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00678/08-38 Лист01-28
ГО "ВОЛДКІЛЛС УКРАЇНА"
Про конкурси з професійної майстерності серед 
молоді

27
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00462/08-32 Лист16-01/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою

28
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00549/08-33 Листб/н
CEO EUROPE
Про участь у конференції іноземних інвестицій 
07-08.04.2017 у м. Франкфурт (Німеччина)

29
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00570/08-33 Листб/н
THEATER MAGDEBURG
Про підтримку фестивалю "Місце зустрічі - 
Запоріжжя. Німецько-український театральний 
фестиваль" 20-22.04.2017 у м. Запоріжжі

30
11.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

00552/08-32 Листб/н
ВОЛЬСЬКА Я.І.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

31
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00566/08-32 Лист15
ФО РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про погодження паспорту водного об'єкту

32
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00472/08-35 Лист01/12-01-007
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про експертизу чинного законодавства щодо 
галузевих угод

33
12.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

5
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00487/08-27 Лист9
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про сприяння у проведенні Національного 
конкурсу "Благодійна Україна"

34
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00497/08-27 Лист67
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про запрошення на фестивалі 28.03-30.04.2017

35
18.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00503/08-28 Листб/н
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ (ВПМПУ)
Про зустріч з питань функціонування системи 
екстреної медичної допомоги в Запорізькій області

36
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00505/08-28 Лист008-200117-L
ТОВ "ФРЕЗЕНІУС МЕДИКАЛ КЕР УКРАЇНА"
Про допомогу хворим з хронічною нирковою 
недостатністю

37
20.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00509/08-32 Лист001-вих-9
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про захоронення частини твердих побутових 
відходів

38
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00511/08-25 Лист433-01//2017
ПРОЕКТ ЄС "ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗІ 
СТАНДАРТАМИ ЄС"
Про книги, які пояснюють процес функціонування 
нової системи контролю і моніторингу державної 
допомоги

39
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00541/08-27 Лист62
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про виконання Програми створення СФД 
Запорізької області у 2016 році

40
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

00548/08-21 Лист25012017/01
ОФІС РЕФОРМИ АДМІНПОСЛУГ
Про опитувальний лист щодо надання 
адміністративних послуг

41
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00575/08-27 Листб/н
МГО "ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА"
Про зустріч з керівництвом Управління преси та 
інформації 27.01.2017

42
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00585/08-27 Лист77
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про відкликання листів від 13.01.2017 № 36 та від 
24.01.2017 № 62

43
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00599/08-25 Лист01/23
ДЕРЖАВНИЙ НДІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА 
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Про проведення навчання у сфері публічних 
закупівель

44
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00621/08-27 Лист31
ТОВ "МЕДІА-ПРО"
Про проведення Національного туру-марафону 
"Безпека праці - 2017" 31.03.2017 у м. Запоріжжі

45
18.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00663/08-36 Лист23-11/41
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про вивчення навчальних потреб слухачів

46
18.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00664/08-44 Лист116/9/1016
СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА ЗСУ
Про прийняття громадян України на військову 
службу за контрактом до ЗСУ

47
24.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації
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документа

00666/08-33 Лист57/2017/11
ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ 
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про інвестиційну діяльність в Запорізькій області
***До доповідної записки Бойко А Ю від 
10.02.2017 - Погоджено зняти з контролю - Бриль К 
І***

48
23.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00668/08-22 Лист01-6
АСОЦІАЦІЯ "ЛІГА МАШИНОБУДІВНИКІВ ТА 
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ "УКРМАШБУД"
Про звернення ТОВ "Технополіс" щодо організації 
технологічного процесу та поставки обладнання

49
19.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00710/08-36 Лист03/1-1-14/1-24
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах з підвищення кваліфікації 
09-24.02.2017

50
27.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00546/08-35 Лист01/1-2017
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)"
Про реалізацію світової програми Асамблеї ООН 
"Десятиліття дій з БДР (2011-2020)"

51
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Суди

00455/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 21.02.2017

52
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00634/08-43 Лист908/1947/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про порушення апеляційного провадження за 
позовом ТОВ "Агрос-М"

53
20.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ 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
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Форма зберігання 
документа

00682/08-43 Лист808/1509/16-29
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 02.03.2017 у справі за 
позовом Подорожко Н.М.

54
23.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

00539/08-35 Лист9/2017
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ГОРЕНІЄ"
Про участь у семінарі з питань вирішення правових 
та соціальних проблем ВПО 30-31.01.2017 у м. 
Запоріжжі

55
20.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00671/08-28 Лист19/21
ВБФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про проведення 12 Всеукраїнської Благодійної 
акції збору коштів для хворих дітей

56
19.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00451/08-09 Доручення443/0/2-17
(О.Саєнко) Про надання інформації щодо найбільш 
актуальних та важливих для регіону 
інфраструктурних об'єктів економіки і соціальної 
сфери, що планується ввести в експлуатацію у І 
кварталі 2017 р.

57
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00452/08-09 Доручення38734/64/1-16
(П.Розенко) Про взяття під особистий контроль 
питання погашення заборгованості із заробітної 
плати

58
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00453/08-03 Постанова1057
Про внесення змін до Порядку відшкодування 
коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

59
14.12.2016від

№
від 23.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00454/08-03 Постанова15
Питання оплати праці працівників державних 
органів

60
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00530/08-09 Доручення1713/1/1-17
(П. Розенко) Про участь у нараді з питань розвитку 
Національного заповідника "Хортиця" 27.01.2017 у 
м. Києві

61
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00531/08-09 Доручення2433/1/1-17
(П. Розенко) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про питання розвитку Національного заповідника 
"Хортиця"

62
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00532/08-09 Доручення1936/1/1-17
(Г. Зубко) Про реалізацію Плану заходів щодо 
підготовки та пропуску льодоходу, повені і 
паводків у 2017 році

63
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00533/08-09 Доручення91/1/1-17
(Г.Зубко) Про продовження роботи щодо внесення 
змін до перспективних планів формування 
територій громад областей

64
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00534/08-09 Доручення46489/3/1-16
Про план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Указу 
Президента України від 13.12.2016 № 553 "Про 
заходи, спрямовані на забезпечення додержання 
прав осіб з інвалідністю"

65
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00581/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про вдосконалення 
механізму підготовки перспективних планів 
формування територій громад областей

66
19.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ паперовий паперова

00582/08-09 Доручення2343/1/1-17
(В. Кістіон) Про проблемні питання зони 
спостереження

67
25.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

00612/08-09 Доручення1860/1/1-17
(В. Федорчук) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

68
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00613/08-09 Доручення2199/1/1-17
(С. Кушнір) ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про інвестиційну діяльність в Запорізькій області

69
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00614/08-09 Доручення2506/1/1-17
(С. Кубів) Про затвердження переліків відходів та 
брухту чорних та кольорових металів, операції з 
постачання яких звільняються від обкладення ПДВ

70
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00615/08-09 Доручення2964/0/1-17
Про план організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 03.11.2016 № 1726-VIII "Про внесення 
змін до Закону України "Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності" щодо лібералізації 
системи державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності"

71
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00616/08-09 Доручення1206/1/1-17
Про план організації виконання Указу Президента 
України від 11.01.2017 № 1 "Про оголошення 2017 
року Роком Японії в Україні"

72
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00648/08-09 Доручення3114/1/1-17
(П. Розенко) НДУ МЕДУНИЦЯ О.В.
Про пам'ятники та меморіальні дошки, споруджені 
польською стороною

73
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00649/08-09 Доручення1713/3/1-17
(П. Розенко) Про вирішення питань Національного 
заповідника "Хортиця"

74
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00650/08-09 Доручення45624/4/1-16
(П. Розенко) Про передачу будівлі Інституту 
механізації тваринництва НААН України

75
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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00651/08-04 Протокол наради 
(засідання)

3353/0/1-17
(П. Розенко) Про підвищення мінімальної 
заробітної плати з 01.01.2017

76
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00689/08-09 Доручення21935/139/1-16
(Г. Зубко) Про стан та перспективи впровадження 
децентралізації влади в Україні

***Знято з контролю по доповідній Билима О М від 
10.02.2017***

77
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00690/08-09 Доручення2137/1/1-17
(Г. Зубко) Про фінансування заходу "Будівництво 
зовнішніх мереж і споруд водопостачання та 
водовідведення селища Кирилівка"

78
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

00506/08-21 Лист06-1-37
Про участь у "Першому весняному фестивалі 2017" 
03-05.03.2017 у м. Києві

79
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00523/08-23 Лист37-14-2-11/1262
Про участь у відеоконференції з питань 
африканської чуми свиней в регіонах України 
26.01.2017

80
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

00450/08-41 Лист434/01/14-2017
Про збільшення штату вибухотехнічного відділу 
Головного управління Національної поліції в 
Запорізькій області

81
13.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00537/08-41 Лист17/44
Про шефську допомогу військовим частинам 3029, 
3033 у 2016 році

82
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів
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

00468/08-32 Лист5/1-8/219-17
Про заходи з порятунку та підтримки диких тварин

83
16.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00598/08-32 Лист5/25-9/342-17
Про перейменування назв територій та об'єктів 
ПЗФ

84
19.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00604/08-32 Лист5/26-7/486-17
Про надання інформації щодо місць видалення 
відходів (МВВ) та місць стихійних сміттєзвалищ 
(МСС)

85
24.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00696/08-32 Лист5/26-10/303-17
Про доступ до екологічної інформації

86
18.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00485/08-33 Лист4232-06/42768-0
Про сільськогосподарський ярмарок 13-19.05.2017 
в м. Новий Сад (Республіка Сербія)

87
30.12.2016від

№
від 24.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00544/08-21 Лист3611-06/1683-06
Про проект розпорядження "Про схвалення 
Стратегії розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року"

88
20.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00543/08-33 Лист650/17-216-199
Про конференції та виставки в Ізраїлі

89
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00620/08-33 Лист650/107-216-199
Про конференції та виставки в Ізраїлі у 2017 році

90
24.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00456/08-22 Лист154/25/14-17
Про стан виконання заходів Програми розвитку 
міського електротранспорту на період до 2017 року

91
17.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
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

00458/08-22 Лист172/25/14-17
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Деякі питання реформування системи державного 
управління автомобільними дорогами загального 
користування"

92
17.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00473/08-22 Лист252/25/10-17
Про міжнародну виставку електротранспорту 
07-09.04.2017 у м. Києві

93
13.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00520/08-29 Лист54/4/15-17
Про підсумки ІІ Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Литовська феєрія"

94
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00538/08-29 Лист663/6.4
Про перелік спортивних об'єктів усіх форм 
власності

95
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00660/08-29 Лист698/17
Про продовження експерименту щодо залучення 
національних спортивних федерацій до організації і 
проведення спортивних заходів

96
25.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00488/08-26 Лист1/9-23
Про врегулювання питання ліцензування закладів 
освіти

97
20.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00432/08-19 Лист7/19-683
Про участь у нараді з питань фінансування проектів 
за рахунок коштів ДФРР 24.01.2017

98
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00437/08-36 Лист7/21-574
Про погодження звільнення Кашуби О.В.

99
17.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

00445/08-24 Лист7/11-634
Про полігони/звалища побутових відходів

100
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00483/08-19 Лист7/31-753
Про надання щорічних звітів голів 
облдержадміністрацій

101
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00484/08-19 Лист7/31-757
Про пропозиції до Плану заходів з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року

102
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00521/08-24 Лист7/9-733
Про кількість встановлених засобів технологічного 
обліку відпуску теплової енергії

103
20.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00569/08-33 Лист7/12-717
Про інтенсифікацію українсько-естонського 
співробітництва

104
20.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00576/08-45 Лист7/13-856
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо утворення і ліквідації, найменування 
і перейменування місцевих державних 
адміністрацій"

105
24.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00626/08-33 Лист7/12-928
Про опрацювання Програми міжрегіонального 
співробітництва між Україною і Турецькою 
Республікою до 2020 року

106
26.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00433/08-29 Листб/н
Про стан виконання Державної цільової соціальної 
програми підтримки сім'ї до 2016 року

107
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00516/08-35 Лист1252/0/2-17/17
Про вжиття заходів щодо отримання послуг 
установ охорони здоров'я особам з інвалідністю

108
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00550/08-35 Лист1317/0/2-17/22
Про забезпечення належного контролю за 
призначенням соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

109
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00606/08-29 Лист1554/0/2-17/38
Про рекомендації за результатами конференції з 
питань насильства стосовно жінок

110
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00633/08-35 Лист1512/0/2-17/425
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 22.07.2016 № 
462" з питань оплати праці працівників центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

111
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00658/08-35 Лист1101/0/2-17/11
Про проведення службової перевірки Управління 
соціального захисту населення у Вознесенівському 
районі м. Запоріжжя

112
20.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00659/08-35 Лист1018/0/2-17/42
Про надання соціальних послуг вразливим 
категоріям населення

113
19.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00699/08-35 Лист1440/0/2-17/28
Про графіки погашення заборгованості із 
заробітної плати

114
24.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Національна поліція України

00435/08-41 Лист573/39/02-2017
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ
Про надання для ознайомлення переліку 
документів

115
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00508/08-44 Лист01-0352/44
Про забезпечення організації служби на КПП 
"Бердянськ-місто"

116
17.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00694/08-22 Рішення43
Про встановлення тарифів ТОВ "НВФ МІДА, лтд" 
на теплову енергію

117
23.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

00702/08-21 Лист172/01-11
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
Про надання правовстановлюючих документів на 
нерухоме майно будинку культури по вул. Лізи 
Чайкіної, 53 у м. Запоріжжя

118
27.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00704/08-18 Лист09/02-23/00305
Про розгляд звернень громадян

119
27.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

00590/08-20 Лист03-01-15/159
Про виділення коштів на об'єкти будівництва

120
23.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

00657/08-10 Депутатське звернення8
ДЕПУТАТ МІСЬКРАДИ ФІЛІПЧЕНКО В.М.
Про ремонт даху КСК "Сучасник"

121
25.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморська міська рада

00479/08-26 Лист03-13/104
Про включення Приморської ОТГ до обласної 
програми на придбання одного шкільного автобуса

122
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00674/08-20 Лист03-13/116
ПРИМОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Про фінансування об'єктів соціально-економічного 
розвитку

123
24.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Депутати Запорізької обласної ради

00459/08-10 Депутатське звернення3
ДОР СУХІНА В.М.
Про фінансування ремонту доріг для сіл 
Приазовського р-ну

124
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00478/08-10 Депутатське звернення1-Л
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про звернення гр. Кривіцького В.М. щодо 
неправомірних дій співробітників Відділу 
держземагентства у Вільнянському районі 
Запорізької області

125
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00480/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про надання інформації щодо 
фінансово-господарської діяльності КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР

126
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00584/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання техніки для вивозу твердих побутових 
відходів в с. Велика Знам'янка 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

127
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00655/08-10 Депутатське звернення1/2017/2с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про включення до програм капітальних ремонтів 
КЗ "Дніпрорудненська гімназія "Софія"

128
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00656/08-10 Депутатське звернення2-02/04
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про присвоєння статусу учасника АТО гр. Педенку 
Д.О.

129
25.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00715/08-10 Депутатське звернення3
ДОР РЄПКІН О.О.  (Гугніну Е.А.)
Про реалізацію проекту "Шкільна газета"

130
25.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада
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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

00476/08-17 Лист5912/01-11
Про кошти на виконання проектно-вишукувальних 
робіт

131
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00477/08-17 Лист0146/01-11
До листа КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про придбання техніки

132
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00639/08-17 Лист0070/01-11
КУШУГУМСЬКИЙ НВК "ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про виділення коштів на реконструкцію комплексу 
та створення медіатеки

133
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00716/08-17 Рішення58
Про Цільову програму розвитку фізичної культури 
і спорту в Запорізькій області на 2017-2021 роки

134
26.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00719/08-17 Лист0080/01-05
Про тимчасове припинення рубок деревини

135
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00720/08-17 Лист0269/01-11
Про дотримання санкцій

136
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00721/08-17 Лист0176/01-11
Про виділення коштів м. Токмак на утримання в 
2017 році загальноосвітніх шкіл та установ охорони 
здоров'я

137
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00709/08-22 ЛистZp04.1-СЛ-1202-
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості за послуги з 
розподілу природного газу

138
26.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00725/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-1379-
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам та підприємствам теплоенергетики з 
01.02.2017

139
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

00471/08-21 Лист1/40-16-17
Про перелік державного майна

140
16.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

00713/08-22 ЛистУПМП-1923
Про придбання сепараторів

141
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

00551/08-44 Лист168
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про припинення несення служби на посилених 
КПП

142
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

00470/08-37 Лист03-49/1382
Про нагородження Лісничої В.В.

143
19.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00440/08-32 Лист12
ТОВ "ПРИМОРСЬКИЙ"
Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 18.07.2006

144
12.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00441/08-32 Лист1
ПП "ЛІНСА"
Про розірвання договору суборенди земельної 
ділянки від 25.09.2008

145
19.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00442/08-32 Лист3
ТОВ "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "СТАНДАРТ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

146
19.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

00457/08-32 Лист04
ТОВ "АВ.ТРЕЙД"
Про укладення договору суперфіції

147
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00466/08-32 Лист04
ТОВ "ВО "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 21.05.2002

148
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00513/08-32 Лист51/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

149
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00514/08-32 Лист52/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про поновлення договорів оренди землі

150
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00573/08-43 Лист6-2017/1
ТОВ "АГРОС-М"
Про апеляційну скаргу на ухвалу Господарського 
суду Запорізької області по справі № 908/26/17 від 
12.01.2017

151
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00574/08-32 Лист435
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки для розташування під'їзних колій 
залізничного транспорту промислового майданчика 
ПрАТ "ЗЕРЗ"

152
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00588/08-32 Лист10/194
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про додаткові угоди до договорів оренди 
земельних ділянок

153
20.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00623/08-20 Лист134
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про повернення помилково перерахованих коштів

154
24.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00624/08-28 Лист05/51
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про визнання права власності  майна

155
20.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00627/08-32 Листб/н
ТОВ "ЧАЙКА"
Про земельні торги

156
27.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00628/08-32 Лист25/01/17-1
ТОВ "ІЛЬМАРЕ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки 
по вул. Морській, 1, с. Орлівка Приморського р-ну

157
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00629/08-32 Лист25/01/17-2
ТОВ "ІЛЬМАРЕ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки 
по вул. Морській, 2, с. Орлівка Приморського р-ну

158
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00641/08-45 Лист2601-1
ТОВ НВП "ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ"
Про надання перепусток

159
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00669/08-32 Лист25/0391
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про паспорти водних об'єктів

160
30.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00670/08-20 Лист1/15
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про повернення помилково перерахованих коштів

161
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22
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00705/08-23 Лист52
ПАТ "ВІДРАДНЕНСЬКЕ"
Про діяльність контролюючих органів у відношенні 
до ПАТ "Відрадненське"

162
27.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00706/08-22 Листб/н
ТОВ "НВП "ЗАПОРІЗЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

163
16.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00707/08-24 Лист03
КП "СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО "ВЕСЕЛКА"
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання

164
25.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00724/08-32 Лист01/27
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою земельної ділянки, на 
якій розташована Токмацька ГНС

165
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00444/08-22 Лист22
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про звіт щодо роботи пасажирського транспорту за 
4 квартал 2016 року

166
19.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00494/08-18 Лист05
БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ ПО ВУЛИЦІ 
УКРАЇНСЬКІЙ, 5А
Про проблеми мешканців гуртожитку ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

167
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00567/08-22 Лист2
СОК "ЖОВТНЕВЕ"
Про збільшення потужності електроустановок

168
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00586/08-32 Лист01.01/17
ФГ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ СТЕП"
Про припинення порушень земельного 
законодавства

169
23.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00594/08-44 Лист14
КОМЕНДАТУРА ВІЙСЬКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ ТА СТАНЦІЇ, ВОДНОЇ 
ДІЛЯНКИ ТА ПОРТУ ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання шефської допомоги

170
16.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00622/08-24 Лист2
ПП КІРЧЕВ С.Д.
Про заміну діючої ліцензії

171
16.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00662/08-41 Лист440/51/04-17
БІЛЬМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
БЕРДЯНСЬКОГО ВП
Про надання інформації стосовно Луценка О.І.

172
30.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00673/08-24 Лист18
КП "ЖИТЛОСЕРВІС"
Про ліквідацію об'єкту "Центральна котельня по 
вул. ІІІ Інтернаціоналу, 62, м. Гуляйполе - 
реконструкція. І черга будівництва"

173
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00685/08-46 Листб/н
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про влаштування до гуртожитку Дубініна Г.Ю.

174
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

00467/08-32 Лист29
Про фінансування природоохоронних заходів

175
16.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00482/08-22 Лист2
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

176
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00517/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Шинкаренка В.Л.

177
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00518/08-38 Лист4
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про Меморандум про співпрацю та участь у зборах 
30.01.2017

178
20.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00558/08-38 Листб/н
ГО "МИРОТВОРЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про перевірку діяльності Сосуновського В.С.

179
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00589/08-22 Лист2
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ "АВТОМОБІЛІСТ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

180
25.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00593/08-38 Лист18/17
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про обладнання для діалізу

181
23.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00619/08-38 Лист26-01/17-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про результати робочої наради з питань оренди 
державного майна

182
26.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00697/08-22 Лист3
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про вирішення питань забезпечення пасажирських 
автомобільних перевезень

183
26.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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00587/08-24 Лист22
КП "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬККОМУНГОСП"
Про відшкодування пільг та субсидій

184
24.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00677/08-24 Лист010
КП "ЖИТЛОСЕРВІС" ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про повернення нарахованої субсидії

185
23.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

00438/08-26 Лист01/1-59
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів на підготовку фахівців на 
2017 рік

186
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00603/08-26 Лист053
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про недопущення скорочення фінансування 
Інституту

187
25.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00635/08-26 Лист01-11/111
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБАЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про вимагання інформації гр. Крутієм В.І.

188
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00524/08-15 Лист25-08/37
(А. Девко) Про виконання актів і доручень 
Президента України, які перебували на контролі 
протягом IV кварталу 2016 року

189
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00580/08-15 Лист09-07/33
(Н. Анненкова) Про звіт про роботу центрів АТО та 
співпрацю з ветеранськими організаціями

190
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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00617/08-15 Лист39-01/3
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО...
Про участь в міжнародних спортивних змаганнях 
"Ігри Нескорених" в м. Торонто (Канада) у вересні 
2017 року

191
25.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00636/08-15 Лист09-07/36
(Н. Анненкова) Про проекти та об'єкти, реалізація 
яких здійснювалася за державні кошти або кошти 
іноземних партнерів

192
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00646/08-15 Лист04-01/262
(В.Ковальчук) Про облаштування місць 
розташування (дислокації) військових частин та 
підрозділів ВМС ЗСУ

193
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

00535/08-15 Лист02-01/125
(І. Райнін) Про заходи щодо відзначення Дня 
пам'яті Героїв Крут 29.01.2017

194
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00645/08-15 Лист02-01/170
(І.Райнін) Про надання переліку посад абонентів 
урядового зв'язку

195
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00647/08-15 Лист02-01/178
(І.Райнін) Про відзначення державними 
нагородами

196
28.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00684/08-37 Лист02-01/155
(І. Райнін) Про нагородження Говорухи О.М.

197
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України

00536/08-02 Указ12/2017
Про внесення зміни до 
військово-адміністративного поділу території 
України

198
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова
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00644/08-02 Указ10/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня соборності України

199
21.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00486/08-32 Лист01-37/061
Про погодження практики застосування земельного 
законодавства з оренди нерозподілених земельних 
паїв колишніх КСП

200
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00625/08-32 Лист01-29/075
Про погодження практики застосування земельного 
законодавства

201
26.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

00559/08-22 Лист01-16/0043
Про автобусний маршрут міжміського сполучення 
Гуляйполе - Бердянськ

202
17.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00439/08-22 Лист01-28/83
Про відключення об'єктів від електричної енергії 
25.01.2017

203
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00578/08-22 Лист01-28/108
Про відключення об'єктів від електричної енергії 
30.01.2017

204
25.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00667/08-24 Лист01-27/90
Про зняття обмежень у користуванні 
містобудівною документацією

205
24.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00443/08-20 Лист01-01-2711/034
Про виділення коштів із фонду оборони області на 
ремонт покрівлі у Веселівському райвійськкоматі

206
13.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

28
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00630/08-37 Лист01-01-30/0022
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Губчук О.В.

207
16.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00512/08-36 Лист02-02/116-к
Про погодження звільнення Пінчук О.В.

208
27.12.2016від

№
від 24.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00515/08-36 Лист02-02/04-к
Про погодження призначення Макрухи К.Л.

209
10.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00553/08-32 Лист19
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

210
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00554/08-32 Лист16
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

211
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00555/08-32 Лист18
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

212
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00556/08-32 Лист14
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

213
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00557/08-32 Лист17
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

214
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00560/08-32 Лист22
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

215
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00561/08-32 Лист15
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

216
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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00562/08-32 Лист20
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

217
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00563/08-32 Лист21
Про регулювання земельних відносин з ТОВ 
"Геоникс"

218
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00564/08-22 Лист0049/01-20
Про стягнення заборгованості з Мордвинівської 
сільської ради

219
19.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00436/08-36 Лист01-12/014
Про преміювання Ревута В.Ф. за січень 2017 року

220
20.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00717/08-45 Лист11-09/0051
Про надання роз'яснень щодо електронних версій 
розпоряджень

221
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00572/08-36 Лист01-11/0027
Про погодження призначення Степаненко Н.М.

222
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00591/08-20 Лист01-11/0021
Про співфінансування проектів

223
20.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

00602/08-37 Лист01/01-22/0050
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
машинобудівник України" Буханцю А.А.

224
17.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00499/08-36 Лист01-46/0034
Про погодження призначення Сєводнєва В.П.

225
20.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00632/08-38 Лист01-46/0050
Про створення об'єднаної територіальної громади з 
центром в смт. Якимівка

226
26.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

00493/08-32 Лист01-28/28
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Італійська, 61, м. 
Бердянськ

227
16.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00475/08-22 Лист01-22/00130
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ситуацію з автоперевізником ТОВ "ТК 
"Гранд-Авто"

228
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00495/08-38 Лист62
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

229
19.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00496/08-43 Лист119
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виконання судового наказу з питань 
витребування майна від незаконного 
недобросовісного володільця

230
20.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00540/08-24 Лист02-01-11/20
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

231
20.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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00542/08-38 Лист62
НОВОДАНИЛІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про правову підтримку пропозиції сільського 
голови щодо об'єднання суміжних територіальних 
громад з адміністративним центром 
с.Новоданилівка  Якимівського р-ну

232
24.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00568/08-22 Листб/н
ЖОВТНЕВА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт дороги

233
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00600/08-20 Лист144/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів для придбання шкільного 
автобусу

234
26.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00607/08-22 Лист01-13/33
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про роботу КП "Автогосподарство" на території 
сел. Балабине

235
17.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00608/08-22 Лист01-42/00155
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання з автоперевізником ТОВ 
"ТК "Гранд-Авто"

236
24.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00642/08-24 Лист0099
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про обмеження водопостачання ТОВ "Українська 
водна компанія"

237
27.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00643/08-22 Лист01-32/57
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про роботу автотранспортного підприємства

238
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00695/08-41 Лист62
НОВОДАНИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про правову підтримку щодо об'єднання суміжних 
територіальних громад з адміністративним центром 
с. Новоданилівка

239
24.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00700/08-24 Лист0115
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генплану с. Обільне

240
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00718/08-22 Лист43
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про ремонт дороги Запоріжжя - Маріуполь

241
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райрада

00529/08-10 Депутатське звернення018
Про звернення депутатів райради щодо виділення 
субвенції Молочанському міському бюджету для 
виплати заробітної плати працівникам дошкільних 
навчальних закладів

242
13.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

00714/08-47 Лист0112/09-03-47
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

243
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

00461/08-43 Лист22-ц/778/35/17
Про судову повістку на 28.02.2017 за позовом 
Майсака О.Г.

244
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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00631/08-20 Лист04-09.1/57-589
Про розпис Державного бюджету України на 2017 
рік

245
26.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00460/08-34 Лист01/7-16/358
Про придбання аварійно-рятувального обладнання

246
23.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

00701/08-23 Лист02.3-10/400
Про створення матеріального резерву для 
належного функціонування карантинних 
ветеринарно-поліцейських постів

247
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління юстиції

00698/08-41 Лист12.2-20/474
Про стан додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за 
підсумками 2016 року

248
26.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00464/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА за позовом ПП "Діловий будинок"

249
17.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

00665/08-20 Лист38/9/08-01-05-00
Про залучення субвенції в 2017-2021 роках

250
30.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

00692/08-32 Лист09/207
Про стан виконання Програми екологічного 
оздоровлення басейну річки Молочна

251
27.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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(адресат)
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00592/08-44 Лист31/пр
Про заходи щодо відбору кандидатів на військову 
службу за контрактом

252
25.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00675/08-44 Лист146
Про відвідування тренувань

253
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00676/08-44 Лист148
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку та забезпечення функціонування системи 
військового обліку Токмацької РДА

254
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

00686/08-37 Лист18-Р
Про присвоєння почесного звання "Почесний 
громадянин Запорізької області" Ванату П.М.

255
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00687/08-37 Лист19-Р
Про присвоєння почесного звання "Почесний 
громадянин Запорізької області" Білоусенку О.Ф.

256
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00463/08-43 Лист808/2506/16/192
Про копію постанови за позовною заявою Старун 
С.М.

257
19.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00469/08-41 Лист578/41/32/01-201
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В М. 
ЗАПОРІЖЖІ
Про результати роботи Управління патрульної 
поліції в м. Запоріжжі за період з 16.04.2016 по 
31.12.2016

258
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00481/08-32 Лист14/05
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

259
18.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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00492/08-41 Лист2466/50/2-2017
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про матеріали проведеної операції "Урожай 2016"

260
19.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00501/08-41 Лист90/43/27/2/01-20
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про заходи, щодо посилення охорони закладів 
охорони здоров'я

261
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00502/08-41 Лист91/43/27/2/01-20
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про заходи, щодо посилення охорони закладів 
освіти

262
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00507/08-21 Листб/н
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про інформування щодо заходів, пов'язаних з 
підприємницькою діяльністю

263
19.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00528/08-41 Лист542/45/04-2017
КОМУНАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про перевірки за фактом випадіння з вікна 
малолітнього Тугова О.О.

264
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00601/08-43 Лист87
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження від 20.01.2017

265
20.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00610/08-41 Лист316/40/-/04-2017
СВ ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря ТОВ "Запорізький 
асфальтобетонний завод"

266
26.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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00618/08-41 Лист208/40/02/03-201
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про вартість дерев акації

267
26.01.2017від

№
від 27.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00688/08-41 Лист2117/73/2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ОРІХІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експертної оцінки якості 
надання медичної допомоги пацієнту Бондарєвій 
Т.В.

268
24.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00711/08-20 Лист105/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про авансування витрат на організацію та 
проведення виконавчих дій

269
24.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

00679/08-36 Лист33
Про дії голови Приморської РДА Бєлічева С.А.

270
26.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00526/08-41 Лист05/1-1959-17
ДОР ВИШНЯКОВА І.О.
Про можливі порушення при підготовці рішення 
"Про обласний бюджет на 2017 рік"

271
18.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00565/08-41 Лист19р
ТОВ "ЧИСТЕ МІСТО"
Про вчинення адміністративного правопорушення

272
20.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00577/08-41 Лист08-34вих17
Про договори щодо передачі майна закладів освіти

273
25.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00653/08-41 Лист19-468-16
ДЕПУТАТ ПОЛОГІВСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про використання коштів місцевого бюджету 
відділом освіти, молоді та спорту Пологівської 
РДА

274
24.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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(адресат)
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00722/08-41 Лист05/1-103вих-17
Про невиконання умов договорів ТОВ 
"Мультипоінт"

275
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

00680/08-21 Лист02-11-00448
Про передачу до комунальної власності 
територіальних громад об'єктів державної 
власності (інженерної інфраструктури), які не 
підлягають приватизації

276
25.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

00519/08-41 Лист671/39/107/01-20
Про надання інформації щодо навчальних закладів, 
які є підзвітними та підконтрольними 
Департаменту освіти і науки ЗОДА

277
24.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00527/08-41 Лист651/39/107/01-20
Про надання інформації щодо коштів обласного та 
державного бюджетів

***РІЗНІ ВИКОНАВЦІ***

278
23.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00547/08-41 Лист692/39/107/01-20
Про надання інформації стосовно Дьомінова В.Д.

279
25.01.2017від

№
від 25.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00672/08-41 Лист719/39/107/01-20
Про виникнення конфлікту інтересів під час 
виконання обов'язків Джіоєвим Г.Д.

280
25.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00449/08-41 Лист59/19-7нт
Про передумови до завдання економічних збитків 
державі в сфері земельних відносин

281
13.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00500/08-41 Лист59/26/12нт
Про вжиття заходів щодо недопущення порушень 
чинного земельного законодавства

282
19.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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00522/08-41 Лист59/6/1-93нт
Про закупівлю кисню медичного

283
23.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

00465/08-22 Лист25/124-17
Про нараду з питань баз для стоянок маломірних 
(малих) суден у період навігації 2017 року

284
19.01.2017від

№
від 23.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00583/08-39 Постанова6
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об'єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 
30.04.2017

285
24.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00661/08-34 Лист03-1227/213
Про надання інформації щодо обсягів матеріальних 
резервів

286
30.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00683/08-34 Листб/н
Про участь у засіданні Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 31.01.2017

287
31.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00652/08-22 Лист390/1/5.1-2-49/0
Про реалізацію експерименту з фінансового 
забезпечення заходів щодо розвитку автомобільних 
доріг загального користування

288
25.01.2017від

№
від 30.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України
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00703/08-32 Лист488/5/5/11-17
Про надання звіту щодо результатів виконання у 
2016 році Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року

289
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00605/08-22 Лист3-01/17/5-17
Про Інтерактивну карту на допомогу інвестору у 
сфері відновлювальної енергетики

290
25.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

00579/08-22 Лист618/18.3.2/7-17
Про скорочення фактичних втрат теплової енергії

291
19.01.2017від

№
від 26.01.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00504/08-42 Лист20-24/992/17
Про стан виконання Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 роки

292
19.01.2017від

№
від 24.01.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

00708/08-42 Лист30-20/2029/17
Про виконання Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 роки

293
30.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00691/08-36 Лист8/94/22-17
Про Порядок ведення переліку державних органів, 
установ та організацій, посади керівних 
працівників і спеціалістів яких віднесені до 
категорій посад державних службовців

294
24.01.2017від

№
від 31.01.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

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