
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.02.17 по 17.02.17

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

01181/08-15 Лист09-07/64
(Н. Анненкова) Про участь у заходах з нагоди 
відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 20.02.2017 
у м. Києві

1
15.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01129/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження "Орденом княгині Ольги" ІІІ 
ступеня Бойко О.І.

2
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01146/08-26 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про питання професійно-технічних навчальних 
закладів

3
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01151/08-34 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про стан виконання протокольного доручення 
наради від 31.01.2017 щодо готовності до дій в 
умовах можливої евакуації населення

4
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01197/08-37 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про нагородження Бондаренка В.О. (та інші)

5
16.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України



№
з/п

Джерело  інформації 
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Форма зберігання 
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01047/08-01 Закон України1817-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення містобудівної 
діяльності

6
17.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01048/08-01 Закон України1824-VIII
Про внесення зміни до статті 4 Закону України 
"Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей" щодо удосконалення правового 
статусу служб у справах дітей

7
19.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01049/08-01 Закон України1826-VIII
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2017 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

8
19.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01050/08-01 Закон України1793-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо зарахування рентної плати за користування 
надрами для видобування нафти, природного газу 
та газового конденсату

9
20.12.2016від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01051/08-01 Закон України1825-VIII
Про приєднання до Протоколу про внесення 
поправок до пункту "а" частини першої статті 1 та 
частини першої і пункту "b" частини третьої статті 
14 Європейської угоди про міжнародне дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)

10
19.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01052/08-01 Закон України1812-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впровадження автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в міському 
пасажирському транспорті

11
17.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01236/08-10 Депутатський запит11/10-77
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про уточнення інформації за результатами 
виконання програми "Врожай-2016"

12
10.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України
2



№
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01100/08-14 Лист04-11/16-22
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про Рекомендації комітетських слухань щодо 
трансформації агропромислового комплексу 
України

13
06.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01221/08-14 Лист04-25/04-143(37
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у "круглому столі" з питань роботи 
системи екстреної медичної допомоги 28.02.2017

14
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

01269/08-10 Депутатське звернення257
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування на придбання медичного 
обладнання

15
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

01212/08-37 Лист3/26/22-164
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про нагородження Вороніна О.Є.

16
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

01253/08-26 Лист02/2-17
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ"
Про участь у проекті з БДР

17
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01066/08-32 Лист48-02/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо зняття, перенесення, збереження родючого 
шару грунту та рекультивації земель

18
08.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01125/08-33 Лист3896
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про скаргу ТОВ "ЮроКейп Юкрейн І"

19
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3



№
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01274/08-33 Лист49
GIZ GMBH
Про зустріч 22.02.2017

20
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01044/08-19 Лист33/4
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення тренінгу "Підготовка проектів до 
ДФРР" 09-10.03.2017 у м. Запоріжжі

21
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01075/08-32 Лист85
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН 
УКРАЇНИ
Про користування земельною ділянкою

22
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01104/08-38 Лист01-19/1
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про Галузеву угоду на 2017-2018 роки

23
08.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01109/08-21 Лист06
ОРГКОМІТЕТ 10-ГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З'ЇЗДУ 
ЯКОСТІ
Про участь у з'їзді "Якість як національна ідея 
України" 25.05.2017

24
06.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01113/08-47 Лист09-153-7
ДП "УКРАЇНСЬКІ СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ"
Про підключення ЦНАП до ЄДДР

25
06.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01126/08-27 Лист557
ПРЕМ'ЄР ЕКСПО УКРАЇНА
Про участь у 23-й Міжнародній туристичній 
виставці 29-31.03.2017 у м. Києві

26
10.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01127/08-29 Лист2017/PS/KFORS
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН 
(ЮНІСЕФ)  В УКРАЇНІ
Про тренінгові сесії 22.02-17.03.2017 у м. Харкові

27
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01157/08-22 Лист31
ТОВ "ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ"
Про організацію зустрічі

28
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01170/08-28 Лист28/17
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про недопущення руйнації служби екстреної 
медичної допомоги

29
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01211/08-26 Лист34/21
УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ
Про порушення прав малолітніх дітей, які 
перебувають у загальноосвітній гімназії № 2 ім. 
Лесі Українки

30
31.01.2017від

№
від 17.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01237/08-26 Лист01/48/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про моніторинг здобуття освіти за дистанційною 
формою навчання

31
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01264/08-33 Лист2-3
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про надання інформації до проекту "Інвестиційний 
Монітор"

32
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01279/08-33 Лист3938
БІЗНЕС-ОМБУДСМЕН
Про звіти Ради Бізнес-омбудсмена

33
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

01076/08-43 Ухвала826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА за позовом Балакан Т.А.

34
23.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01167/08-43 Лист808/2506/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 07.03.2017 за позовом 
Старуна С.М.

35
10.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01239/08-43 Лист826/19424/16/64
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про участь у засіданні 22.02.2017 по справі за 
позовом Балакан Т.А.

36
13.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01045/08-09 Доручення4709/1/1-17
(С. Кубів) НДУ ІОНОВА М.М.
Про клопотання виконавчого комітету 
Мелітопольської міської ради щодо надання 
субвенції на соціально-економічний розвиток 
окремих територій

37
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01046/08-09 Доручення5044/0/1-17
(В. Гройсман) Про затвердження паспортів 
бюджетних програм

38
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01101/08-03 Постанова69
Про внесення змін до постанов КМУ від 01.03.2010 
№ 243 і від 17.10.2011 № 1056

39
08.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01102/08-09 Доручення6271/121/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю

40
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01147/08-09 Доручення5374/1/1-17
(В. Гройсман) ОФІС ЗАЛУЧЕННЯ ТА 
ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ "UKRAINE INVEST"
Про реалізацію проекту будівництва вітрової 
електростанції ТОВ "ЮроКейп Юкрейн І"

41
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

01175/08-04 Протокол наради 
(засідання)

5739/0/1-17
(Г. Зубко) Про врегулювання проблемних питань в 
енергетичній галузі

42
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01198/08-09 Доручення5848/45/1-15
(П. Розенко) Про заходи з відзначення Дня Героїв 
Небесної Сотні

43
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01199/08-09 Доручення2995/1/1-17
(В. Гройсман) Про розгляд звернень, що надійшли 
на урядову "гарячу лінію", у ІV кварталі 2016 року

44
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01200/08-03 Розпорядження90-р
Про затвердження обсягів обов'язкового 
забезпечення потреб охорони здоров'я населення 
донорською кров'ю, її компонентами і препаратами 
на 2017 рік

45
08.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01201/08-03 Постанова70
Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, 
що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення 
розрахунків з постачальником природного газу, на 
якого покладено спеціальні обов'язки

46
25.01.2017від

№
від 16.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01205/08-09 Доручення6138/0/1-17
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 16.02.2017
Про участь у селекторній нараді

47
16.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01229/08-03 Постанова75
Про внесення змін до Порядку застосування 
електронного цифрового підпису органами 
державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями державної форми власності

48
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01230/08-09 Доручення38658/6/1-16
(С. Кубів) Про функціонування Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб

49
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01231/08-09 Доручення4213/1/1-17
(Г. Зубко) Про подання щорічного звіту голови 
облдержадміністрації щодо 
соціально-економічного розвитку

50
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01232/08-03 Постанова71
Про внесення змін до постанови КМУ від 
18.01.2017 № 15

51
08.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01233/08-09 Доручення4929/1/1-17
(В. Гройсман) Про заходи з технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту

52
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01234/08-09 Доручення4896/1/1-17
(В. Федорчук) ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Балтійська хвиля" 
27.06-02.07.2017 в м. Таллінні (Естонська 
Республіка)

53
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01235/08-09 Доручення5726/1/1-17
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у січні 2017 року

54
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01088/08-25 Лист37-32-2-11/3536
Про проведення семінарів щодо безпечності 
харчових продуктів

55
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01055/08-32 Лист5/25-5/770-17
Про надання інформації щодо регіональних 
природоохоронних програм

56
03.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01098/08-32 Лист5/25-8/872-17
Про заходи з формування екомережі

57
08.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01182/08-32 Лист5/26-7/898-17
Про пункти приймання вторинної сировини

58
09.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01252/08-23 Лист5/25-8/940-17
Про розроблення планів заходів щодо регулювання 
чисельності диких тварин

59
10.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01090/08-25 Лист3302-06/2824-07
Про публічні закупівлі

60
31.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01244/08-33 Лист4232-06/4998-07
Про участь у виставці "AGRITEQ-2017" 
22-25.03.2017 в м. Доха (Катар)

61
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01245/08-33 Лист4232-06/4999-06
Про співробітництво з Болгарією у сфері легкої 
промисловості

62
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01246/08-33 Лист4314-05/5150-03
Про введення нових правил ввезення певних 
категорій продовольчих товарів до Держави Катар 
(ДК)

63
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01270/08-36 Лист2202-14/5103-06
Про накази щодо призначення Ревчука О.В. та 
Жукова В.В.

64
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01277/08-34 Лист02/12-1350
Про захисні споруди цивільного захисту

65
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

01219/08-27 Лист10-15/16-02
Про виготовлення біл-бордів та сіті-лайтів до Дня 
Героїв Небесної Сотні 20.02.2017

66
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01091/08-34 Наказ101
Про затвердження Плану основних заходів 
цивільного захисту Міністерства культури України 
на 2017 рік

67
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01092/08-31 Лист117/18-2/15-17
Про моніторинг ситуації щодо дотримання прав 
віруючих на свободу віросповідання

68
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01158/08-27 Лист121/4/15-17
Про організацію Міжнародного 
фестивалю-конкурсу фото-, теле-, радіо- та 
друкованої журналістики "Матриця" 19-23.06.2017 
в м. Вільнюс (Литовська Республіка)

69
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01218/08-29 Лист1534/11
Про використання баз для проведення спортивних 
заходів

70
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01260/08-29 Лист1498/3.3
Про пропозиції до спільного календарного плану 
заходів у сфері молодіжної політики

71
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01096/08-24 Лист7/9-1272
Про схеми теплопостачання населених пунктів

72
06.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01099/08-24 Лист7/15-868
Про індекси зміни вартості будівельних робіт

73
25.01.2017від

№
від 14.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01152/08-19 Лист7/19-1577
Про відбір інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку

74
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01153/08-19 Лист7/19-1578
Про концентрацію та використання коштів, 
направлених на регіональних розвиток

75
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01154/08-24 Лист7/10-1536
Про економічно-обгрунтовані тарифи на 
житлово-комунальні послуги

76
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01155/08-19 Лист7/19-1571
Про залучення інвестицій для реалізації 
інфраструктурних проектів

77
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01224/08-19 Лист9/31.3-1-17
Про надання інформації щодо створення агенції 
регіонального розвитку

78
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01268/08-24 Лист7/10-1656
Про інформаційну довідку щодо стану 
житлово-комунального господарства

79
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01057/08-35 Лист2169/0/2-17/17
Про стан фінансової підтримки з місцевих 
бюджетів громадських об'єднань осіб з 
інвалідністю

80
03.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01210/08-35 Лист2980/0/2-17
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 02.03.2017
Про участь у засіданні колегії

81
16.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01247/08-35 Лист3032/0/2-17/35
Про направлення копій наказів з питань 
гуманітарної допомоги

82
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01248/08-35 Лист2990/0/2-17/35
Про направлення копій наказів з питань 
гуманітарної допомоги

83
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01058/08-20 Лист31-04120-15-9/2
Про паспорти бюджетних програм

84
31.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01059/08-20 Лист31-04120-15-10/
Про досягнення запланованої мети, завдань та 
результативних показників головними 
розпорядниками бюджетних коштів

85
31.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01114/08-20 Лист31-29020-09-7/3
Про верифікацію достовірності інформації щодо 
надання щомісячної адресної безготівкової субсидії

86
09.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01169/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про зняття з контролю листів

87
13.01.2017від

№
від 15.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01094/08-35 Лист01-0686/40
Про відправлення гуманітарної допомоги 
мешканцям Авдіївки

88
01.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01132/08-10 Депутатське звернення05
ДМР ГУРСЬКА Н.М.
Про своєчасне фінансування на харчування хворих 
в Запорізькій обласній клінічній лікарні та 
завершення реконструкції харчоблоку

89
10.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01148/08-28 Лист01/02-28/00383
Про медичний супровід 15.02.2017

90
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01190/08-28 Лист01/02-28/00396
Про медичний супровід свята 25.02.2017

91
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01206/08-37 Лист01193/02-16/01
Про нагородження Бородая О.М.

92
16.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12
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Мелітопольський міськвиконком

01120/08-34 Лист406/02-43-5
Про виконання протоколу наради від 31.01.2017 
щодо евакуації населення

93
02.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01121/08-34 Лист406/02-43-5
Про виконання протоколу наради від 31.01.2017 
щодо евакуації населення

94
03.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01223/08-37 Лист487/02-39-1
Про присвоєння Почесного звання "Заслужений 
діяч науки і техніки України" Волоху А.М.

95
09.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01056/08-10 Депутатське звернення2-02/05
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про звернення жителів сіл Федорівка і 
Новопетрівка щодо перегляду рейсів автобусу 
"Федорівка - Запоріжжя"

96
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

01060/08-17 Лист0492/01-10
ДОР ЛУПИНОС В.Ю.
Про виділення коштів для ремонту будівлі та 
ямковий ремонт на території Комишуваської ОТГ 
Оріхівського р-ну

97
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01061/08-17 Лист0398/01-11
ДОР АВРАМЕНКО Н.В.
Про виділення коштів для співфінансування 
будівництва спортзалу з переходом до навчального 
корпусу по вул. Шевченко, 16, м. Оріхів

98
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01070/08-17 Лист0448/01-27
Про проект рішення з питань правил користування 
маломірними суднами на водних об'єктах

99
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01071/08-17 Лист01-26/0176
Про заміну ліфту в Кам'янсько-Дніпровській ЦРЛ

100
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13
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01072/08-17 Лист0263/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
деякі інвестиційні проекти Гуляйпільського району

101
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01089/08-17 Лист0452/01-11
Про виділення коштів для придбання спеціального 
обладнання та закупівлю сміттєвих баків

102
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01159/08-17 Лист0526/01-10
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

103
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01160/08-17 Лист0434/01-11
ДОР БАТРАК І.І.
Про виділення коштів з обласного бюджету в 2017 
році на деякі об'єкти Великобілозерського р-ну

104
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01161/08-17 Лист0451/01-11
Про виділення коштів з державного бюджету на 
поточний ремонт доріг в північній частині 
Приазовського р-ну

105
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01162/08-17 Лист0297/01-11
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про розміщення тимчасово вільних коштів

106
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01163/08-17 Лист0463/01-11
ГО-ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЗАПОРІЗЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
Про підтримку команди "Орбіта"

107
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

14
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01164/08-17 Лист0140/01-11
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про фінансування Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки

108
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01196/08-17 Лист01-26/0191
Про питання передачі нерухомого майна 
Чернігівського психоневрологічного інтернату у 
власність Панфілівської сільської ради

109
15.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01254/08-17 Лист01-26/0199
Про звіти щодо виконання обласних програм

110
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01255/08-17 Лист0505/01-27
ГО "КАЛИНОВА ГРОНА"
Про проведення авторського Всеукраїнського 
дитячого Фестивалю "Калинова грона" 11.03.2017

111
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01256/08-17 Лист0518/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про придбання автобусу

112
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01257/08-17 Лист0442/01-27
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Про козацьку регату крейсерських яхт 
05-22.07.2017

113
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01265/08-17 Лист0535/01-11
ТОВ "ПЕЛЕТ СТАНДАРТ"
Про виділення коштів для виробництва 
лігнінопелет

114
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01068/08-10 Депутатське звернення02
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ...
Про виділення коштів Таврійському державному 
агротехнологічному університету на підготовку 
фахівців на 2017 рік

115
24.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15
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01118/08-17 Лист214
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про аналіз виконання показників обласного 
бюджету

116
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01133/08-10 Депутатське звернення213
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо бюджетів розвитку 
обласного та місцевих бюджетів

117
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

01276/08-22 Лист1/10-01-109
Про погодження розміру автостанційного збору на 
2017 рік

118
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01138/08-22 Лист007-41/2226
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
березень 2017 року

119
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

01266/08-37 Лист1/09-15-122
Про нагородження Ніколаєнко Л.І. (та інші)

120
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01267/08-37 Лист1/09-15-123
Про нагородження Зими А.В.

121
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

01097/08-32 Лист0/23
Про проведення екологічного аудиту

122
27.01.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

01272/08-22 ЛистVIII-I-02/38
Про крадіжку продукції

123
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16
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"Іскра"

01110/08-36 Лист147/21/24-юр
Про призначення Пащенка Ю.О.

124
08.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01108/08-35 Лист43
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
зарплати на підвідомчих підприємствах

125
10.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01116/08-18 Лист31
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ
Про працевлаштування Подорожко Н.М.

126
10.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01077/08-23 Лист2040/3-17/27
ТОВ "НІБУЛОН"
Про доставлення будівельних паль (свай)

127
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01083/08-32 Лист08-370
ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про поновлення договорів оренди землі

128
08.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01123/08-32 Лист4
ПП "ДАНС"
Про дозвіл на складання документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

129
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01139/08-20 Лист54
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про фінансову підтримку

130
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01156/08-44 Лист48
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання працівникам статусу учасників війни

131
06.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01173/08-22 Листб/н
ТОВ "СТАНДАРТ-2010"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

132
30.01.2017від

№
від 15.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01180/08-26 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про підготовку фахівців гостродефіцитних 
спеціальностей

133
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01208/08-25 Лист02/17
АСОЦІАЦІЯ "НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ІНЖЕНЕРНА ПАЛАТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про проведення семінару з питань сертифікації 
продукції 21.03.2017

134
15.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01227/08-32 Листб/н
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки із земель 
водного фонду

135
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01238/08-32 Лист51
ТОВ "НІБУЛОН"
Про повернення оригіналу проекту землеустрою

136
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01243/08-22 Лист390
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

137
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01273/08-22 Лист3/39-68
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

138
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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01035/08-37 Лист11/К
ТПТНК "КЕРАМІСТ"
Про нагородження Лебедева В. та Московцева Д.

139
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01069/08-21 Лист21
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про оренду майна

140
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01135/08-20 Лист37
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про фінансову допомогу

141
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01165/08-29 Лист11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ФЕДЕРАЦІЇ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про придбання спортивного інвентарю

142
10.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01192/08-24 Лист19
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ" ЗОР
Про фінансування заходів з реконструкції системи 
опалення будівлі по вул. Українська, 50

143
23.01.2017від

№
від 16.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01143/08-38 Листб/н
ЗОО ВО "СВОБОДА"
Про проведення "круглого столу" з питань 
декомунізації барельєфу "Комбат"

144
11.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01144/08-38 Листб/н
ЗОО ВО "СВОБОДА"
Про проведення "круглого столу" з питань 
запровадження програми збирання, переробки та 
утилізації твердих паливних відходів

145
11.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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01179/08-26 Лист1
ГО "АГРАРНИЙ СОЮЗ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про підготовку фахівців гостродефіцитних 
спеціальностей

146
06.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01189/08-29 Лист14
ГО-ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЗАПОРІЗЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
Про підтримку волейбольної команди

147
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01067/08-24 Лист130217-1
КП "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про заходи з енергозбереження

148
13.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Річковий порт

01191/08-22 Лист06-12/17
Про вивезення металоконструкцій з території порту

149
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

01078/08-27 Лист01/14
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про надання статусу академічного козацькому 
ансамблю пісні і танцю "Запорожці"

150
30.01.2017від

№
від 13.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01085/08-22 Лист01/18
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про придбання автобусу

151
03.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01095/08-37 Лист43/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ В.Г. МАГАРА" ЗОР
Про нагородження Редько І.О. (та інші)

152
10.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01084/08-28 Лист01-07/162
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
АГАТ-Р1

153
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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01215/08-28 Лист174
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт відділення № 5, 6

154
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01216/08-28 Лист176
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на продукти 
харчування

155
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

01188/08-29 Лист01-23/259
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про підтримку волейбольної команди

156
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01258/08-26 Лист2
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ 
КАМ'ЯНКО-ДНІПРОВСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ 
ШКОЛИ
Про недопущення ліквідації технічної школи

157
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

01166/08-20 Лист01/21-0285
Про реквізити для перерахування грошових коштів

158
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01053/08-15 Лист22-02/161
(Г. Кільова) Про стан роботи зі зверненнями 
громадян за підсумками 2016 року

159
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01081/08-15 Лист09-07/61
(Н. Анненкова) Про оновлення інформації щодо 
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні

160
13.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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01103/08-15 Лист09-07/63
(Н. Анненкова) Про участь у селекторній нараді 
15.02.2017

161
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01041/08-24 Лист01-21/125
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

162
07.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01177/08-32 Лист01-37/151
Про перевірку дотримання вимог законодавства під 
час погодження розпаювання угідь колишнього 
КСП "Зоря" Азовської сільської ради Бердянського 
р-ну

163
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01214/08-21 Лист01-21/162
Про використання об'єкту державного майна

164
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

01037/08-37 Лист01-16/0204
Про нагородження Кириченко Л.В., Кубрак О.М.

165
08.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01168/08-37 Лист01-16/0224
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
лікар України" Селезньовій В.Є.

166
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01250/08-25 Лист01-16/0230
Про направлення фахівця з питань електронних 
закупівель

167
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01140/08-20 Лист01-35/201
Про фінансування у 2017 році заходів за рахунок 
коштів обласного екологічного фонду

168
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Великобілозерська райдержадміністрація

01184/08-36 Лист05-29/0157
Про погодження призначення Осіпчук М.Г.

169
13.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01042/08-20 Лист01-01-27/1/094
Про включення об'єктів для фінансування у 2017 
році

170
06.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01086/08-34 Лист0172/01-01-18
Про стан готовності засобів цивільного захисту до 
дій в умовах можливої евакуації населення

171
01.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01087/08-36 Лист01-01-27/1/118
Про встановлення надбавки Мігулі І.І.

172
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01040/08-36 Лист01-27/0219
Про погодження переведення Остроух Ю.М.

173
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01259/08-35 Лист041/01-23
Про заробітну плату працівникам КУ 
"Гуляйпільська ЦРЛ"

174
13.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01261/08-35 Лист042/01-23
Про заробітну плату працівникам КУ 
"Гуляйпільський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

175
13.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01082/08-47 Лист01-17/0132
Про доступ до електронно-обчислювальної техніки 
облдержадміністрації

176
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання інформаційних технологій 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

01124/08-32 Лист0055/05-07
Про урегулювання договірних відносин за 
договором оренди землі

177
09.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01262/08-29 Лист01-19/054
Про доповнення переліку заходів Цільової 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2017-2021 роки

178
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01263/08-22 Лист01-24/055
Про доповнення переліку заходів Програми з 
підвищення рівня енергоефективності на 2016-2020 
роки

179
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01178/08-24 Лист03-34/0019
Про внесення змін до проекту Перспективного 
плану формування територіальних громад 
Запорізької області

180
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01171/08-27 Лист11-09/0100
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

181
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01172/08-27 Лист01-25/01
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

182
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01225/08-27 Лист01-29/152
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Про надання копій розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

183
03.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01039/08-36 Лист01-11/0051
Про погодження звільнення Лехмана І.В.

184
03.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01122/08-34 Лист0144/01-46
Про виконання протоколу наради від 31.01.2017 
щодо евакуації населення

185
02.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

01149/08-28 Лист01-23/066
Про придбання санітарних автомобілів

186
07.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01079/08-24 Лист02-01-29/62
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про об'єкти для першочергового виконання 
ремонтних робіт

187
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01080/08-20 Лист30
ІНЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів для розрахунків з ПАТ НАК 
"Нафтогаз України"

188
07.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01119/08-32 Лист45
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу земель КП "Зоря Сходу"

189
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01134/08-24 Лист01-31/0332
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

190
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01141/08-38 Лист02-01-15/376
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо відповідності 
законодавству проектів рішень щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

191
16.12.2016від

№
від 14.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

01142/08-38 Лист01-28вих72
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо відповідності 
законодавству проектів рішень щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

192
09.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01186/08-22 Лист02-02-17/346
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Комиш-Зоря - Кузнецівка - 
Зачатівка

193
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01193/08-24 Лист01-026/20
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

194
07.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01194/08-24 Лист01-026/19
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

195
07.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01195/08-24 Лист01-026/18
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

196
07.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01278/08-24 Лист02-02-11/82
КАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

197
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

01130/08-32 Доповідна запискаб/н
Про дублювання функцій Департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації

198
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

01185/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на утеплення будівлі по вул. 
Незалежної України, 72а

199
16.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

01183/08-47 Лист0156/08
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

200
15.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Департамент фінансів

01217/08-37 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Сліпченко Н.В., Фалькової С.А.

201
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

01128/08-36 Лист51/03-17
Про продовження навчання з мовної підготовки

202
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

01074/08-43 Лист511/03-26/17-ви
Про цивільну справу за позовом прокурора 
Запорізького району

203
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01207/08-43 Лист22-ц/778/1109/1
Про апеляційну скаргу Ведмідь В.М.

204
10.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

01222/08-43 Лист22-ц/778/1109/1
Про судову повістку на 09.03.2017 у справі за 
позовом Ведмідь В.М.

205
10.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01038/08-20 Лист06.2-09/40-1019
Про стан використання субвенцій

206
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ 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

01242/08-37 Лист01/5-09/805
Про нагородження Михайленко О.В. (та інші)

207
17.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01251/08-32 Лист13-8-0.2-854/2-1
Про земельні ділянки для учасників АТО

208
13.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

01150/08-35 Лист08/03.4-05/872
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод"

209
13.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01275/08-41 Лист230/08/01/05-201
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про заходи щодо попередження суїциду серед 
дітей та підлітків

210
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01073/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА за позовом ПП "Діловий будинок"

211
07.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01241/08-43 Лист908/3139/16
Про рішення суду у справі за позовом Запорізької 
місцевої прокуратури № 2

212
07.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
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

01107/08-32 Лист423/01
Про розгляд питання щодо дотримання 
природоохоронного законодавства

213
09.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

01131/08-21 Лист02/04
Про звіт за 2016 рік

214
14.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

01111/08-20 Лист58/9/08-01-07-02
Про звіти станом на 01.02.2017

215
10.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01213/08-32 Лист64/9/08-01-12-02
Про нанесення даних на інтегровану карту 
кадастрової системи

216
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

01145/08-44 Лист11/91/08-70-03-0
Про участь у нараді 21.02.2017

217
14.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01226/08-44 Лист10/91/08-70-19-0
Про запровадження експерименту щодо 
спрямування надпланових доходів митниці

218
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

01187/08-35 Лист475/01-17
Про запровадження пілотного проекту у сфері 
зайнятості населення

219
13.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01240/08-43 Лист808/3455/16/392
Про копію ухвали щодо закриття провадження у 
справі за позовом Ружина Ю.М.

220
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

29



№
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

01093/08-22 ЛистЕЕЦ-07/904
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ФІЛІЇ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ 
"УКРЗАЛІЗНИЦІ"
Про погодження розрахункового балансу 
електричної потужності на березень 2017 року

221
06.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01115/08-47 Лист283/25.2-29/1/17
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП "НАЦІОНАЛЬНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про надання ідентифікаторів доступу до ЄДР

222
02.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01117/08-41 Лист1527/нт/к-2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ КОМУНАРСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про розслідування нещасного випадку стосовно 
Зубова В.К.

223
10.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01137/08-43 Лист75вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про уточнену позовну заяву за позовом керівника 
Запорізької місцевої прокуратури № 2

224
13.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01054/08-41 Лист05/1-146вих17
Про утилізацію відходів на земельній ділянці 
Мокрянського глиняного кар'єру

225
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01136/08-41 Лист04/2/2-101-17
Про можливі кримінальні правопорушення з боку 
посадових осіб філії ПАТ "Судноплавна компанія 
"Укррічфлот" Запорізький річковий порт"

226
06.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01220/08-41 Лист17/1-268вих-17
Про надання інформації стосовно Старуха О.В., 
Петрова Б.Ф.

227
10.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01036/08-20 Лист10/188
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт доріг

228
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01105/08-22 Лист22/182
Про вивезення залишку металоконструкцій

229
08.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

01176/08-41 Лист1219/39/107/01-2
Про інвестиційні проекти у сфері ЖКГ

230
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01063/08-41 Лист59/20-470н/т
Про проблемні питання функціонування посилених 
КПП на території Запорізької області

231
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01064/08-41 Лист59/2/2-182нт
Про надання інформації стосовно організацій 
спортивно-патріотичного спрямування

232
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01065/08-41 Лист59/2/2-181нт
Про практичні заходи, здійснені Координаційною 
радою з питань національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді Запорізької 
облдержадміністрації

233
10.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01209/08-41 Лист59/20-549н/т
Про проведення спеціального експерименту

234
15.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01228/08-41 Лист59/2/2-207нт
Про надання інформації стосовно Резнікової А.В.

235
13.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01106/08-37 Лист04-08-09-15/775
Про нагородження Яценко А.В., Лисун Т.І.

236
08.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01202/08-39 Постанова19
Про Календарний план основних реалізаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об'єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 30.04.2017

237
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01203/08-39 Постанова25
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

238
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01204/08-39 Постанова27
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

239
14.02.2017від

№
від 16.02.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01249/08-24 Лист40-305-10/1285
Про статінформацію щодо прийняття в 
експлуатацію житла за січень 2017 року

240
14.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

01174/08-22 Лист10-11/984
Про засідання Колегії 23.02.2017

241
15.02.2017від

№
від 15.02.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

01062/08-31 Лист4-750/1-17
Про виконання плану заходів з реалізації Концепції 
державної міграційної політики

242
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

01112/08-46 Лист494/01/05.1-17
Про надання інформації щодо кількості інвалідів 
війни, учасників бойових дій та учасників війни 
перебувають на квартирному обліку

243
06.02.2017від

№
від 14.02.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

Державне агентство резерву України

01280/08-32 Лист582/0/4-17
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою ДО "Комбінат Зірка"

244
15.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

01271/08-23 Лист1-6.2-6/821-17
Про надання інформації щодо водних об'єктів, на 
яких здійснюється рибальство та/або рибництво 
(аквакультура)

245
16.02.2017від

№
від 17.02.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01043/08-42 Лист20-24/2824/17
Про реалізацію засад антикорупційної політики

246
09.02.2017від

№
від 13.02.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

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