
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.02.17 по 10.02.17

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

00729/08-18 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про надзвичайну подію в с. Новослобідка 
Запорізького р-ну, яка сталася під час проведення 
газонебезпечних робіт працівниками ПАТ 
"Запоріжгаз"

1
01.02.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00765/08-27 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про необхідність прийняття "Програми підтримки 
розвитку козацтва Запорізької області на 2017-2020 
роки"

2
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00766/08-38 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про необхідність прийняття "Програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Запорізькій 
області на 2017-2020 роки"

3
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00767/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про внесення змін до обласної Програми 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки

4
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00843/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Кучер О.М.

5
06.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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00914/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про підготовку та проведення показового 
комплексного об'єктового навчання з питань 
цивільного захисту

6
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00927/08-22 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про погодження внесення доповнень до плану 
проведення моніторингу діяльності спеціалізованих 
підприємств та їх приймальних пунктів на 2017 рік

7
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00935/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення субвенції з обласного бюджету для 
фінансування заходів з розвитку Національного 
заповідника "Хортиця" у 2017 році

8
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00936/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про фінансування обласного Новорічно-різдвяного 
фестивалю у 2017 році

9
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00937/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про збільшення обсягу асигнувань на пільгове 
медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

10
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00983/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про посади директорів обласних підвідомчих 
театральних закладів

11
09.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01028/08-22 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про розроблення Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2017 рік

12
10.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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01029/08-22 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільного транспорту в Запорізькій 
області на 2013-2017 роки

13
10.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00847/08-14 Лист04-33/18-103(22
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про Всеукраїнську благодійну акцію ВБФ "Серце 
до серця" щодо збору коштів на медичне 
обладнання 09.03-09.04.2017

14
31.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00879/08-14 Лист04-33/05-110(22
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про участь в парламентських слуханнях з питань 
функціонування ДЮСШ 22.02.2017

15
31.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00992/08-14 Лист04-23/17-145
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про пропозиції до парламентських слухань щодо 
фінансового забезпечення науки і освіти 22.02.2017

16
09.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01013/08-14 Лист04-25/04-111(31
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у "круглому столі" з питань оплати 
праці медичних працівників 16.02.2017

17
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

00841/08-10 Депутатське звернення10-1506
НДУ ЛУЦЕНКО І.В.
Про надання інформації щодо психіатричних 
закладів

18
23.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00863/08-10 Депутатське звернення58
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про допомогу на лікування гр. Сіренко С.Т.

19
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

00744/08-20 Лист64-0002/7713
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про можливість розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів

20
01.02.2017від

№
від 01.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

00932/08-44 Лист1314/4/34/189
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про стан військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних за 2016 рік та завдання на 
2017 рік

21
04.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00963/08-44 Лист726
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ - 
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про поточний ремонт госпіталю

22
09.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01012/08-44 Лист3/33/24-310
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про включення заходів до програми "Про шефську 
допомогу військовим частинам..."

23
07.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01021/08-37 Лист746
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Чоп О.М.

24
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

00884/08-38 Лист02/06
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Про "Фестиваль писанок 2017" 13-24.04.2017 у м. 
Києві

25
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00987/08-38 Лист2017/01-002
ГО "LET'S DO IT, UKRAINE"
Про проведення щорічного "Всеукраїнського 
форуму взаємодії та розвитку" та акції "Зробимо 
Україну чистою разом!" 17.02.2017

26
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

4
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Закордонні організації та фірми

00768/08-32 Лист42-02/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про вирішення проблемних питань 
землевідведення

27
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00911/08-33 Лист2017-5
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
Про семінар "Мери, лідери змін" 15-16.02.2017 в м. 
Одеса

28
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01033/08-33 Лист006-263/02-17
ОБСЄ
Про зустріч з Мещаном І.В. 14.02.2017

29
10.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00779/08-32 Лист27
ДП "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
"ВІДРОДЖЕННЯ"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

30
25.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00793/08-21 Лист5
ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ"
ВЕБІНАР 08.02.2017
Про участь у вебінарі

31
27.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00804/08-24 Лист1
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про тарифи на водопостачання

32
30.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00815/08-28 Лист013-300117-L
ТОВ "ФРЕЗЕНІУС МЕДИКАЛ КЕР УКРАЇНА"
Про допомогу хворим з хронічною нирковою 
недостатністю

33
30.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00819/08-27 ЛистВИХ-257/0/2-17
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Про козацьку регату крейсерських яхт 
05-22.07.2017

34
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5
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00822/08-27 Лист18
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ФОЛІО"
Про покращення книжкових фондів бібліотек

35
03.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00824/08-33 Лист41
ОФІС ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ "UKRAINE INVEST"
Про реалізацію проекту будівництва вітрової 
електростанції ТОВ "ЮроКейп Юкрейн І"

36
31.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00848/08-33 Лист46
ОФІС ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ "UKRAINE INVEST"
Про підготовку пропозицій для потенційних 
інвесторів

37
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00866/08-22 Лист76-33
ПАТ "АВТОКРАЗ"
Про презентацію комунальної та спеціальної 
техніки

38
01.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00895/08-33 Лист226-02
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про участь у міжнародній виставці CITY TRANS 
UKRAINE 2017 30-31.03.2017 у м. Києві

39
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00898/08-41 Лист77/2
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГАЗЕТА"
Про протиправні дії ТОВ "М.С.Л."

40
05.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00900/08-23 Лист337
ТОВ "АПК-ІНФОРМ ДНІПРО"
Про підтримку конференції "Ягоди України-2017: 
заморозка і свіжий ринок" у м. Запоріжжя

41
01.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00925/08-28 Доповідна запискаб/н
РАДНИК ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
СУШКО М.Ю.
Про впровадження електронного документообігу в 
закладах охорони здоров'я

42
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Охорона здоров'я 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

00928/08-27 Лист29/8А
РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "БІЗНЕС"
Про перелік компаній, які працюють на зовнішніх 
ринках

43
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00954/08-22 Лист104-33
ПАТ "АВТОКРАЗ"
Про організацію зустрічі 13.02-13.03.2017

44
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01007/08-25 Лист223770
ТОВ "ОЛЕРОМ КОНСАЛТИНГ"
Про співпрацю з питань тендерів

45
01.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01031/08-31 Лист1201/2432ЕП
ГУ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про склад робочої групи для вирішення питань 
щодо інтеграції біженців в українське суспільство

46
10.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Посольства, консульства

00845/08-27 ЛистKG.CHAR.372.8
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬЩА У ХАРКОВІ
Про захист меморіальної дошки 

47
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Релігійні організації

00790/08-27 Листб/н
ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ 
ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ У ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛ.
Про святкування Різдва Христового у м. Запоріжжі

48
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

00871/08-43 Ухвала908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА про порушення апеляційного 
провадження за позовом ТОВ "Агрос-М"

49
01.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди
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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

00945/08-27 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОБЕРІГ КРАЇНИ"
Про сприяння у проведенні виставки "Якби не 
Війна" 04.03.2017

50
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00839/08-18 Лист0091/1-17
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом 2016 року

51
19.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00735/08-09 Доручення48839/227/1-15
(В. Федорчук) Про стан виконання Указу 
Президента України від 03.12.2015 № 678 "Про 
активізацію роботи щодо забезпечення прав людей 
з інвалідністю"

52
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00736/08-09 Доручення2961/1/1-17
(В. Федорчук) Про стан виконання протокольного 
рішення КМУ від 13.12.2016 № 46209/0/1-16 щодо 
активізації роботи із забезпечення прав людей з 
інвалідністю

53
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00757/08-03 Розпорядження1078-р
Про погодження тимчасового покладення 
виконання обов'язків генерального директора ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" на Лісняка Ю.М.

54
22.12.2016від

№
від 02.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00758/08-09 Доручення2873/1/1-17
(В. Гройсман) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про розміщення тимчасово вільних коштів на 
рахунках у банках

55
31.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00759/08-04 Протокол наради 
(засідання)

3757/0/1-17
(В. Гройсман) Про виконання Державного бюджету 
України у січні 2017 року

56
31.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ 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

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

Форма зберігання 
документа

00808/08-03 Постанова32
Про внесення змін до деяких постанов КМУ з 
питань стипендіального забезпечення

57
25.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00809/08-09 Доручення36960/5/1-16
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про результати 6-го 
засідання Міжурядової українсько-латвійської 
комісії

58
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00810/08-09 Доручення240/0/3-17
(В. Гройсман) Про звернення громадян, що 
надійшли на "гарячу лінію" для підприємців та на 
урядову "гарячу лінію" у 2016 році

59
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00850/08-03 Розпорядження978-р
Про перерозподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
(придбання) житла для сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, а також для 
інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, 
які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов, у 2016 
році

60
21.12.2016від

№
від 06.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00851/08-03 Розпорядження61-р
Про схвалення Стратегії реформування системи 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій

61
25.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00852/08-09 Доручення2872/3/1-17
(С.Кушнір) Про викриття злочину по безоплатному 
виведенню із державної власності Запорізького 
титано-магнієвого комбінату

62
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00853/08-09 Доручення630/13-091-259
(В.Федорчук) Про виплату грошової компенсації 
колишнім радянським військовополоненим

63
31.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00854/08-09 Доручення3451/1/1-17
(В. Федорчук) Про умови надання медичної 
субвенції

64
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00855/08-09 Доручення2199/3/1-17
(С. Кушнір) ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про інвестиційну діяльність в Запорізькій області 
ТОВ "ЮроКейп Юкрейн І"

65
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00938/08-09 Доручення2962/1/1-17
(В. Гройсман) Про встановлення Дня українського 
добровольця (14 березня)

66
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00939/08-09 Доручення4149/1/1-17
(С. Кушнір) ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про вирішення проблемних питань 
землевідведення

67
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00964/08-03 Постанова51
Про внесення змін до постанови КМУ від 
06.08.2014 № 409

68
06.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00965/08-09 Доручення27771/25/1-16
(В. Кириленко) Про питання професійно-технічних 
навчальних закладів

69
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00966/08-09 Доручення4016/1/1-17
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
облради щодо подолання епідемії вад невральної 
трубки в новонароджених дітей

70
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00967/08-09 Доручення3535/1/1-17
(Г. Зубко) Про блокування роботи Громадської 
ради при Запорізькій облдержадміністрації

71
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01014/08-09 Доручення4918/0/1-17
(В. Гройсман) Про обсяги нарахувань з оплати 
послуг теплопостачання

72
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01015/08-09 Доручення4034/1/1-17
(В. Гройсман) Про заходи до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав 
15.02.2017

73
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01016/08-09 Доручення47976/4/1-16
(В. Гройсман) Про вільне використання матеріалів 
веб-сайтів органів державної влади

74
08.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01017/08-09 Доручення4077/1/1-17
(В. Гройсман) Про використання земель державних 
підприємств

75
08.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

00826/08-22 Лист26-778/1.2-17
Про забезпечення природним газом

76
30.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00865/08-22 Лист26-968/1.2-17
Про забезпечення природним газом

77
31.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00877/08-43 Лист50/05-137
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про надання копій документів на виконання вимог 
ухвали суду від 30.01.2017

78
01.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00844/08-33 Лист37-32-2-11/2520
Про порядок контролю за збутом халяльної 
продукції

79
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00976/08-25 Лист37-32-4-11/2971
Про звіт щодо виконання Державної цільової 
соціальної програми розвитку виробництва 
продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки

80
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів
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00782/08-32 Лист5/26-7/536-17
Про визначення фонових концентрацій 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

81
25.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01000/08-32 Лист5/25-8/661-17
Про надання кандидатури до складу 
Координаційної ради з питань боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням

82
01.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01006/08-32 Лист5/25-9/742-17
Про перейменування назв територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду

83
02.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

00726/08-33 Лист4314-05/2892-07
Про експорт м'ясної продукції до Республіки Іран

84
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00832/08-22 Лист04/32-918
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на березень 2017 року

85
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00833/08-22 Лист04/32-919
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на березень 2017 року

86
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00807/08-33 Лист413/21-180/4/2-2
Про спільну проектну діяльність по лінії 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2017 році

87
27.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00873/08-33 Лист51/36-212/3-041
Про пропозиції турецьких компаній

88
06.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

00961/08-27 Лист10-07/08-02
Про виготовлення друкованої соціальної реклами 
18-28.02.2017

89
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

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

00868/08-27 Лист88/10/15-17
Про об'єкти культурної спадщини, що потребують 
паспортизації

90
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00908/08-31 Лист75/18/15-17
Про надання інформації щодо задоволення 
культурних потреб ромів

91
31.01.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

00948/08-29 Лист104/4/15-17
Про організацію Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Балтійська хвиля" 
27.06-02.07.2017 в м. Таллінні (Естонська 
Республіка)

92
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00857/08-29 Лист1039/3.3
Про проведення робочих нарад з обговорення 
питань розвитку молодіжної політики, 
національно-патріотичного виховання та фізичної 
культури і спорту

93
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00897/08-29 Лист1056/3.4
Про проведення акції "Відповідальність 
починається з мене"

94
02.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01020/08-29 Лист1241/4.4
Про створення "фан-зон" та забезпечення 
трансляції для перегляду матчів чемпіонату світу з 
хокею з шайбою серед чоловіків

95
08.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00803/08-26 Лист1/9-44
Про чемпіонат з волейболу серед команд 
загальноосвітніх навчальних закладів

96
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00823/08-26 Лист1/9-46
Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту

97
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00949/08-28 Лист04.01.12/2975
Про доступ громадян до інформації щодо наявних в 
закладах охорони здоров'я лікарських засобів

98
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01034/08-28 Лист10.1-17/3286
Про закупівлю ангіографічного обладання

99
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00763/08-24 Лист7/10-1066
Про обсяг коштів субсидій на централізоване 
постачання холодної (гарячої) води

100
31.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00820/08-24 Лист7/9-1137
Про реалізацію Плану заходів щодо підготовки та 
пропуску льодоходу, повені і паводків у 2017 році

101
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00825/08-24 Лист7/10-1136
Про Галузеву угоду на 2017-2018 роки

102
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00867/08-24 Лист7/9-1162
Про хід виконання Загальнодержавної програми 
"Питна вода" на 2011-2020 роки

103
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00946/08-24 Лист7/9-1267
Про надання інформації щодо кількості парникових 
газів, викинутих у повітря підприємствами 
комунальної теплоенергетики

104
06.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00947/08-24 Лист7/9-1266
Про забезпечення об'єктів населених пунктів 
централізованим опаленням та гарячим 
водопостачанням

105
06.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00996/08-24 Лист7/10-1373
Про обсяги нарахувань з оплати послуг 
теплопостачання

106
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

14



№
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

00894/08-35 Лист1361/0/2-17/23
Про направлення повідомлення-запиту щодо 
звільнення гр. Шкурка А.В.

107
23.01.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00785/08-35 Лист01-0686/40
Про збір гуманітарної допомоги мешканцям 
Авдіївки

108
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00907/08-21 Лист01-01-38/0496
Про проблему щодо передачі ДЗ "СМСЧ № 1" з 
державної у комунальну власність

109
03.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00901/08-28 Лист03/02-28/00357
Про медичний супровід свята "Масляна" 
26.02.2017

110
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00942/08-25 Лист26329/02-25/11
Про ліквідацію стихійної торгівлі

111
02.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01009/08-20 Лист07/02-19/00371
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
будівництво полігону твердих побутових відходів 
№  3

112
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

00836/08-20 Лист02-01-21/175
Про виділення коштів на придбання дорожнього 
обладнання

113
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00837/08-20 Лист02-01-21/176
Про виділення коштів для закупівлі сміттєвих баків

114
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00730/08-10 Депутатське звернення3
ДОР АВРАМЕНКО Н.В. (Гугніну Е.А.)
Про виділення коштів для співфінансування 
будівництва спортзалу з переходом до навчального 
корпусу по вул. Шевченко, 16, м. Оріхів

115
23.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00755/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР АВРАМЕНКО Н.В.
Про фінансування об'єктів у Оріхівському районі

116
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00869/08-10 Депутатський запитб/н
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про проведення перевірки підстав подорожчання 
проїзду у приміському транспорті у 
Мелітопольському районі

117
06.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00953/08-10 Депутатське звернення86
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про включення до Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки ряду об'єктів соціальної сфери 
Мелітопольського району

118
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01005/08-10 Депутатське звернення89
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування проектів реконструкції 
спортивного клубу "Богатир" та будівництва 
сільського стадіону в с. Костянтинівка 
Мелітопольського р-ну

119
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01025/08-10 Депутатське звернення255
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про передачу будинків з балансу КУ 
"Чернігівський дитячий будинок-інтернат" до 
комунальної власності територіальних громад сіл 
Панфілівської сільської ради

120
10.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00748/08-37 Розпорядження15-н
Про нагородження орденом "За заслуги перед 
Запорізьким краєм" ІІ ступеня Паращук Н.М.

121
30.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00764/08-17 Лист0313/01-32
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про захоронення частини твердих побутових 
відходів

122
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00769/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)57
Про Комплексну обласну програму з оздоровлення 
та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики 
та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки

123
26.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00770/08-17 Рішення59
Про обласний бюджет на 2017 рік

124
26.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00771/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)56
Про регіональну програму будівництва, 
реконструкції, модернізації об'єктів 
інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року

125
26.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00772/08-17 Лист0339/01-11
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання техніки, обладнання для збору та вивозу 
твердих побутових відходів

126
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00773/08-17 Лист0348/01-10
ДОР ДУДКА В.І.
Про виділення коштів на реконструкцію об'єктів

127
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00774/08-17 Лист01-26/0136
Про підготовку проектів рішень

128
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00775/08-17 Лист0328/01-11
Про виділення коштів на придбання комп'ютерної 
техніки для КЗ Воздвіженська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів" ГРР

129
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00776/08-17 Лист0186/01-11
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про збільшення кошторисних призначень на 
оплату праці працівникам закладів охорони 
здоров'я на 2017 рік

130
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00777/08-17 Лист0095/01-05
Про припинення права користування мисливськими 
угіддями та надання у користування мисливських 
угідь

131
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00861/08-17 Лист0295/01-11
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів на підготовку фахівців на 
2017 рік

132
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

00880/08-17 Лист0241/01-11
ДОР ГОГУНСЬКИЙ А.В.
Про придбання мікроавтобуса для КУ 
"Чернігівський психоневрологічний інтернат"

133
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ 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

00881/08-17 Лист0349/01-10
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про капітальний ремонт водопровідної мережі у с. 
Велика Тернівка Якимівського р-ну

134
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00882/08-17 Лист0321/01-11
Про звернення депутатів Токмацької райради щодо 
виділення коштів на заробітну плату працівникам 
дошкільних навчальних закладів м. Молочанськ

135
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00883/08-17 Лист0352/01-11
Про виділення коштів на будівництво загальної 
зовнішньої мережі напірної каналізації для КЗ 
"Василівський історико-архітектурний 
музей-заповідник "Садиба Попова"

136
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00892/08-17 Лист0210/01-07
Про актуальні проблеми соціально-економічного 
розвитку

137
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00921/08-17 Лист0374/01-27
Про Національний конкурс "Благодійна Україна - 
2016"

138
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00973/08-17 Лист0377/01-11
ДЕПУТАТ МІСЬКРАДИ ФІЛІПЧЕНКО В.М.
Про ремонт даху КСК "Сучасник"

139
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00988/08-17 Лист0256/01-18
Про включення Чернігівського району до складу 
Токмацького госпітального округу 

140
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00998/08-17 Лист01-26/0171
Про видатки бюджетів об'єднаних територіальних 
громад

141
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01004/08-17 Лист01-26/0173
Про кандидатуру до складу наглядової ради 
Національного заповідника "Хортиця"

142
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

00780/08-18 ЛистУПО-5
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ 
ОРГАН НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про Рішення та Протокол № 2 Примирної комісії 
від 20.01.2017

143
29.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

00874/08-21 Лист011-0093
Про хід передачі медсанчастини ПАТ "ЗАлК" на 
користь військової частини 3029

144
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

00742/08-37 Лист09/24-191
Про нагородження Замчий В.В. (та інші)

145
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Іскра"

00798/08-22 Лист13/12-01
Про погодження норм питомих витрат ПЕР на 2017 
рік

146
25.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

00864/08-44 Лист01.04.02/505
Про бронювання робітників

147
26.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00876/08-22 ЛистДНМІ-251-02-28
Про використання вагонів на під'їзній колії 
Енергодарської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське 
МППЗТ"

148
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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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

00727/08-22 Лист03/17
ТОВ "ВОСТОК КОМПЛЕКС"
Про перевірку для проведення операцій з 
металобрухтом

149
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00781/08-41 Листб/н
ТОВ "ПРОМВАЙТ"
Про протиправні дії службових осіб Запорізької 
ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області

150
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00816/08-32 Листб/н
ТОВ "НІКА"
Про надання в оренду земель запасу та резерву 
Веселівського району

151
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00818/08-24 Лист6
ТОВ "ПІВНІЧАЗОВБУД"
Про зупинення роботи незаконно встановленої 
газової котельні

152
30.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00828/08-22 Лист165
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про Довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах

153
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00829/08-22 Лист01/29
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

154
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00846/08-32 Лист2
ТОВ "ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК"
Про погодження землевпорядної документації

155
06.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00889/08-22 Лист31.01-1
ТОВ "А-СТІЛЛ"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

156
31.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

21



№
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

00890/08-22 Лист3-02-17
ТОВ "ІНФО-МЕТ"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

157
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00917/08-32 Лист02/02-01/19
АФГ "АГРО"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. 
Промисловому, 6 в с. Трояни

158
02.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00923/08-24 Лист01/02/2017
ТОВ "ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Про оновлення складу членів містобудівної ради

159
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00980/08-22 Лист007
ТОВ "АТП-12307"
Про затвердження паспортів приміських маршрутів 
загального користування

160
09.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00985/08-22 Лист03-09/16
ТОВ "ПЕЛЕТ СТАНДАРТ"
Про виділення коштів для виробництва 
лігнінопелет

161
26.01.2017від

№
від 09.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01022/08-32 Лист4
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки  (повторне звернення)

162
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01023/08-32 Лист5
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

163
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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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

00794/08-32 Лист134
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

164
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00814/08-32 Листб/н
ФОП ОСМАН Л.М.
Про поновлення строку договору оренди землі

165
30.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00827/08-22 Лист203/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про міжпольові грунтові дороги

166
31.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00849/08-36 Лист2-П/17
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про контракт з Кашубою О.В.

167
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00891/08-32 Лист13/270
ВП "ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ"
Про надання згоди на розроблення документації із 
землеустрою

168
06.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00906/08-32 Листб/н
ФОП СОСНОВСЬКИЙ О.Б.
Про дозвіл на укладення договору для 
встановлення строкового земельного сервітуту

169
25.01.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00931/08-32 Лист06/02/1-2017
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛІГИ
Про звіт про хід виконання обласної комплексної 
програми охорони довкілля

170
06.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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00952/08-20 Лист15
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДИНАМО" УКРАЇНИ"
Про фінансування спортивної організації

171
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00962/08-22 Лист07/403
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про порядок отримання ліцензій щодо 
перероблення та захоронення побутових відходів

172
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00974/08-38 Листб/н
"ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА"
Про звернення до правоохоронних органів щодо 
кримінальних проваджень

173
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00982/08-32 Лист14
ПП "ТЕХНОПЛАСТПОЛОГИ"
Про дозвіл на викуп земельної ділянки

174
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00994/08-22 Лист35/1
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про придбання автобусів

175
30.01.2017від

№
від 09.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01010/08-22 Листб/н
ФОП СОПІЛЬНЯК Ю.В.
Про внесення змін до паспорту автобусного 
маршруту

176
07.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00743/08-38 Лист01-02/17-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про протиправні дії ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

177
01.02.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00778/08-38 Лист28/17
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про обладнання для діалізу

178
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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00838/08-29 Лист06
ГО-ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЗАПОРІЗЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
Про підтримку команди "Орбіта"

179
24.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00896/08-38 Лист29/17
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про обладнання для діалізу

180
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00916/08-38 Листб/н
ЗОО ВО "СВОБОДА"
Про засудження проведення олімпіади з російської 
мови та літератури

181
04.01.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00930/08-38 Лист03.02.17/01
ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ"
Про статки родини Данових

182
03.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00975/08-38 Лист489
ГО "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ВСІ РАЗОМ!"
Про розгляд буклету "В Україні вирізають сім'ю"

183
03.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00919/08-24 Лист8
ОСББ "МЕТИЗНИК-4"
Про встановлення індивідуальних газових 
лічильників

184
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Річковий порт

00821/08-22 Лист06-12/14-1
Про передачу металоконструкцій

185
03.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00797/08-22 Лист109
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про заходи з економії енергоресурсів

186
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00817/08-35 Лист37
КЗ "ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ"
Про виділення додаткових коштів на оплату праці

187
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00835/08-20 Лист61
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення додаткових коштів для оплати 
послуги з приєднання електроустановок

188
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

00752/08-35 Лист06/21-0181
Про надання допомоги постраждалому населенню 
м. Авдіївка

189
01.02.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00791/08-35 Лист06/21-0196
Про гуманітарну допомогу

190
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00801/08-35 Лист06/21-0198
Про надання допомоги постраждалому населенню 
м. Авдіївка

191
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Київська ОДА

00728/08-23 Лист11-20/10332
Про участь у конференції з питань розвитку 
агропромислового комплексу 03.02.2017 в м. Києві

192
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00756/08-15 Лист09-07/43
(Н. Анненкова) Про спортивні змагання 
"Національні Ігри Незламних"

193
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00940/08-15 Лист04-01/348
(В. Ковальчук) ТОВ "ПОЧЕРК"
Про недопущення відключення від водопостачання

194
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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01018/08-15 Лист04-01/379
(В. Ковальчук) Про дисциплінарне провадження 
стосовно Руденка О.А.

195
08.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

00811/08-15 Лист02-01/207
(І. Райнін) Про заходи з відзначення в Україні Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 15.02.2017

196
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01019/08-15 Лист02-01/246
Про фінансування робіт з інвентаризації земель

197
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00910/08-32 Лист01-29/114
Про дозвіл на складання проекту відведення землі 
учасникам АТО для індивідуального дачного 
будівництва

198
03.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

00787/08-32 Лист01-16/0100
Про врегулювання роботи ГУ Держгеокадастру в 
Запорізькій області

199
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00806/08-34 Лист0107/01-20
Про виконання протоколу наради від 31.01.2017 
щодо евакуації населення

200
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00875/08-24 Лист01-27/149
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

201
01.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00733/08-36 Лист05-29/0114
Про погодження переведення Сидоренко І.П.

202
26.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
27
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00909/08-20 Лист01-01-2711/088
Про включення об'єктів для фінансування з 
обласного бюджету в 2017 році

203
01.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01026/08-38 Лист01-01-26/099
Про добровільне об'єднання територіальних громад

204
07.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00750/08-32 Лист01-32/0178
Про надання роз'яснень щодо видання 
розпорядження про внесення змін до договору 
оренди водного об'єкту

205
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00751/08-32 Лист01-32/0177
Про надання роз'яснень щодо видання 
розпорядження про внесення змін до договору 
оренди водного об'єкту

206
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00888/08-22 Лист01-29/0196
Про реалізацію енергоефективних проектів

207
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00933/08-32 Лист01-31/0203
Про надання роз'яснень щодо внесення змін до 
договору оренди земель

208
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01027/08-36 Лист040/01-15
Про погодження призначення Степаненка С.А.

209
10.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00746/08-37 Лист01-08/0065
Про присвоєння звання "Заслужений працівник 
фізичної культури і спорту України" Земляку М.М.

210
25.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00747/08-37 Лист01-08/0064
Про нагородження Бахарєва М.Є.

211
25.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

28



№
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

00783/08-24 Лист01-14/0100
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

212
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00789/08-18 Листб/н
Про суспільно-політичну ситуацію в районі

213
31.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00902/08-24 Лист01-07/2544
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

214
12.12.2016від

№
від 07.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00732/08-32 Лист01-01-25/0030
Про продовження терміну дії договору оренди 
землі

215
19.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00799/08-23 Лист01-01-10/0059
Про створення Асоціації водокористувачів на базі 
Кам'янського управління водного господарства 
Запорізької області

216
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00800/08-23 Лист01-01-13/0058
Про зрошення земель під посіви в ПАТ "Племзавод 
"Степной" в с. Заповітне

217
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00922/08-36 Лист02-02/21-к
Про погодження звільнення Фтіц В.С.

218
31.01.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00958/08-28 Лист01-28/044
Про виділення коштів на придбання 
рентген-діагностичного апарату для 
Мелітопольської ЦРЛ

219
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

00959/08-20 Лист01-19/045
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі під 
сільську лікарську амбулаторію в сел. Нове

220
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00970/08-37 Лист01-34/036
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Остафейчук М.В.

221
03.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00971/08-37 Лист01-34/038
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Платаш М.Л.

222
03.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00972/08-37 Лист02-0/09-к
Про нагородження Перцевого О.Г. (інші)

223
27.01.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00977/08-24 Лист01-24/043
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

224
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00978/08-24 Лист01-24/042
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

225
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00979/08-32 Лист01-31/034
Про вирубку лісосмуг

226
03.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00842/08-22 Лист03-12/0044
Про внесення змін до паспортів приміських 
автобусних маршрутів

227
31.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00904/08-36 Лист01-01-16/0097
Про погодження ліквідації режимно-секретного 
органу райдержадміністрації

228
31.01.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

30



№
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

00903/08-24 Лист01-28/0136
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

229
03.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00991/08-32 Лист01-23/0135
Про поновлення довіреності Козир Р.Р.

230
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00990/08-22 Лист01-36/0018
Про незадовільний стан доріг загального 
користування

231
03.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00731/08-20 Лист01-11/0043
Про неприйняття бюджету на 2017 рік 
Широкоярською сільською радою

232
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00805/08-34 Лист0144/01-46
Про виконання протоколу наради від 31.01.2017 
щодо евакуації населення

233
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00792/08-23 Лист01-18/0244
Про включення ФГ "Косад" до галузевої Програми 
розвитку садівництва України на період до 2025 
року та галузевої програми розвитку 
виноградарства та виноробства України на період 
до 2025 року

234
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00989/08-23 Лист01-18/0244
Про включення ФГ "Косад" до галузевих програм 
розвитку садівництва та виноградарства

235
02.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00885/08-20 Лист819/01-16
Про фінансування капітального ремонту будинку 
культури

236
17.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00886/08-28 Лист01-21/035
Про створення служби невідкладної медичної 
допомоги на базі КЗ "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мелітопольської 
районної ради Запорізької області"

237
01.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Михайлівська райрада

00784/08-10 Депутатське звернення4
ДЕПУТАТИ МИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про зволікання із видачею дозволів на розробку 
документації із землеустрою

238
06.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Оріхівська райрада

00760/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ БОРОДАЙ В.М.
Про тарифи на приміські маршрути

239
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райрада

01003/08-22 Лист30/01-24
Про виділення коштів державного бюджету на 
поточний ремонт доріг

240
02.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00786/08-22 Лист01-21/16
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про підняття тарифів на проїзд пасажирів в 
автобусах приміських маршрутів

241
02.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00788/08-20 Лист185/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів для придбання шкільного 
автобусу

242
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00802/08-20 Лист52
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт приміщення 
сільського клубу

243
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00893/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ
Про обмеження руху вантажного транспорту по 
вул. Центральна с. Костянтинівка

244
01.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00918/08-20 Лист67-01-20
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобуса

245
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00960/08-32 Лист75
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення земельних ділянок учасникам АТО

246
08.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00997/08-20 Лист205/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвозу

247
06.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01001/08-32 Лист14
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про порушення договору оренди земельної ділянки 
Щербаковою Ж.О.

248
30.01.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01002/08-24 Лист56
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

249
31.01.2017від

№
від 10.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

33



№
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

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

00745/08-47 Лист03-02/1/0209
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

250
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

00951/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на участь у ХХІХ 
Міжнародній агропромисловій виставці 
"АГРО-2017"

251
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

00761/08-20 Лист02.1-26/03.2/95
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
будівництво споруд водопостачання сел. Кирилівка

252
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00762/08-32 Лист02.1-26/03.2/96
Про пропозиції до Переліку заходів, спрямованих 
на охорону природних ресурсів, які фінансуються 
за рахунок фондів охорони навколишнього 
природного середовища

253
01.02.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00912/08-32 Лист02.1-26/03.2/131
Про Перелік природоохоронних заходів

254
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

00913/08-24 Доповідна запискаб/н
Про склад житлово-побутової комісії 
облдержадміністрації

255
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00926/08-37 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Степаненка В.В.

256
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

00934/08-47 Лист0344/01-3
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

257
03.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Департамент фінансів
34



№
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

01011/08-36 Лист07-03/292
Про збільшення штатної чисельності

258
08.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00920/08-20 Лист10-09.1/30-934
Про виділення коштів для придбання комп'ютерної 
техніки

259
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00830/08-41 Лист517/01/4-6-2017
Про заохочення працівників ГУ НП в Запорізькій 
області

260
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00834/08-41 Лист134/08/01/05-201
Про проведення лекцій для дітей з питань 
уникнення їх участі в небезпечних забавках

261
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00943/08-41 Лист1049/01/6-2017
Про розгляд звернення ГО "Бізнес-Союз "Порада" 
щодо кримінального провадження № 
12016080030004171

262
27.01.2017від

№
від 08.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00995/08-41 Лист126/01/14-2017
Про пропозиції до Проекту програми профілактики 
правопорушень на 2017-2021 роки

263
09.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

00734/08-41 Лист04/4-19/491
Про відсутність державних реєстраторів

264
26.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00795/08-43 Ухвала908/3229/16
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою та повернення земельної 
ділянки

265
26.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00831/08-43 Ухвала908/52/17
УХВАЛА за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

266
30.01.2017від

№
від 03.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

00905/08-20 Лист388/08
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2017 році

267
06.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00950/08-32 Лист413/02
Про заходи реагування на звернення, що надійшли 
через електронний сервіс "Інтерактивна мапа 
сміттєзвалищ"

268
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

01024/08-20 Лист55/9/08-01-01-02
Про роз'яснювально-презентаційні матеріали з 
питань заповнення електронних декларацій

269
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

00858/08-22 ЛистНЗ-1-09-51
Про компенсацію перевезень пільгових категорій 
громадян у внутрішньодержавному та 
міжнародному (дальньому) сполученні

270
01.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

00872/08-44 Лист6/91/08-70-19-01
Про підприємства, що здійснювали митне 
оформлення протягом січня 2017 року

271
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

00887/08-33 Лист12.3/28
Про участь у форумі з питань ВПО 16.02.2017

272
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

36



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00915/08-37 Лист18/01-93
Про нагородження Горбачова В.В.

273
03.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00741/08-44 Лист172
Про забезпечення транспортом для перевезення 
особового складу під час проведення "Єдиного 
всеукраїнського стрілецького дня" 17.02-21.10.2017

274
31.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00754/08-44 Лист192
Про надання автобусів

275
01.02.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00956/08-44 Лист79/пр
Про надання автобусів 12.02.2017

276
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00796/08-43 Лист808/2963/16-225
При визнання незаконним та скасування 
розпорядження від 19.05.2016 № 275

277
30.01.2017від

№
від 02.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00870/08-43 Лист808/3650/16/251
Про копію ухвали щодо залишення позовної заяви 
без розгляду від 24.01.2017

278
01.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00878/08-43 Лист808/2506/16/697/
Про апеляційні скарги Старуна С.М.

279
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00981/08-35 Лист01-201/1
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ...
Про Звіт за 2016 рік

280
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00749/08-41 Лист05/1-88вих-17
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які здійснювали господарську 
діяльність без відповідних дозволів

281
25.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
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

00840/08-41 Лист08-51вих17
Про реорганізацію чи ліквідацію КЗ "Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1"

282
03.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00860/08-41 Лист17/1-1653-14
Про надання інформації з питань пропускного 
режиму

283
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00929/08-41 Лист04/4-1608-17
Про вжиття заходів реагування

284
03.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00957/08-41 Лист05/1-130вих-17
Про полювання на об'єктах природно-заповідного 
фонду

285
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00984/08-41 Лист17/1-4673-16
Про викиди небезпечних речовин у атмосферне 
повітря

286
01.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00944/08-22 Лист10/175
Про виділення дизельного палива

287
08.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

00955/08-41 Лист1068/39/107/01-2
Про виконання Програми вдосконалення медичної 
допомоги хворим з хворобами системи кровообігу 
на 2015-2017 роки

288
07.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00986/08-41 Лист1095/39/107/03-2
Про проведення слідчих дій 13.02.2017

289
09.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00737/08-41 Лист59/19/1-17нт
Про санітарно-епідеміологічний стан південної 
частини м. Мелітополь

290
27.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00738/08-41 Лист59/2/1-116нт
Про контрольовану зону

291
27.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00739/08-41 Лист59/6/2-137нт
Про надання інформації стосовно гр. Сафарова Р.Д.

292
30.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00740/08-41 Лист59/6/2-145нт
Про надання інформації стосовно гр. Дудник О.О.

293
30.01.2017від

№
від 01.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00812/08-41 Лист59/19/1-20нт
Про критичний стан берегової смуги у 
Приазовському районі

294
01.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00813/08-41 Лист59/19/1-21нт
Про загрозу припинення водопостачання в 
Мелітопольському районі

295
02.02.2017від

№
від 03.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00941/08-41 Лист59/20-407н/т
Про задіяння БПСОП "Скіф" ГУНП виключно на 
території Запорізької області

296
06.02.2017від

№
від 08.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00969/08-41 Лист59/19/1-24нт
Про передумови до зростання соціальної напруги у 
м. Мелітополь

297
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

00993/08-41 Лист59/13-464нт
Про нагородження Хобота О.П. та Губського М.О.

298
09.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00968/08-39 Лист21-28-215
Про передачу програмно-апаратних засобів 
ідентифікації

299
07.02.2017від

№
від 09.02.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура
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00856/08-41 Лист30/2-34301-15
Про надання документів фінансового характеру

300
02.02.2017від

№
від 06.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

00999/08-36 Лист08-38/660
Про направлення копії наказу щодо призначення 
Бендо І.В.

301
01.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00753/08-34 Лист01-1438/161
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 
ТЕБ ТА НС 01.02.2017
Про участь у засіданні комісії

302
01.02.2017від

№
від 01.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01032/08-22 Лист24-01/17/5-17
Про виробництво електричної та теплової енергії 
об'єктами біоенергетики

303
10.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Держадміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця)

00859/08-22 ЛистЦ/5-23/396-17
Про виділення коштів залізничному транспорту на 
компенсацію збитків від пільгових перевезень 
пасажирів

304
31.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00924/08-41 Лист20-24/2558/17
Про надання інформації для підготовки тренінгу з 
питань запобігання корупції

305
07.02.2017від

№
від 07.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Федерація роботодавців

01030/08-26 Лист17-1-041
Про участь у "круглому столі" з питань дуальної 
освіти 14.02.2017 у м. Києві

306
09.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Фонд державного майна України

40



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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00862/08-21 Лист10-15-1720
Про звіти стосовно нерухомого державного майна 
щодо якого були виконані прийняті управлінські 
рішення

307
30.01.2017від

№
від 06.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00899/08-21 Лист10-15-1866
Про упорядкування обліку юридичних осіб

308
31.01.2017від

№
від 07.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

01008/08-36 Лист126/01-43
УКРАЇНСЬКИЙ НДІ ПРОДУКТИВНОСТІ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Про погодження призначення Мягкого І.М.

309
07.02.2017від

№
від 10.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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