
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.03.17 по 10.03.17

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
АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

01691/08-26 Доповідна запискаб/н
ГАШЕНКО І.О.
Про проект рішення щодо перейменування КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР та затвердження нової 
редакції статуту

1
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Заступники голови ОДА

01613/08-24 Доповідна запискаб/н
ТОЦЬКИЙ В.Є.
Про розробку Плану першочергових заходів зі 
стабілізації та розвитку КП "Облводоканал" ЗОР

2
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01673/08-20 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про розподіл коштів освітньої субвенції у 2017 
році на підтримку об'єднаних територіальних 
громад

3
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01876/08-22 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про затвердження плану проведення моніторингу 
господарської діяльності, пов'язаної з 
металобрухтом на 2017 рік

4
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01909/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Мороко В.В. та Анісімовій М.М.

5
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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носій інформації
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01910/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про проблеми закупівлі витратних матеріалів для 
перитонеального діалізу

6
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

01682/08-22 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про ситуацію з контролю  за веденням 
господарської діяльності, пов'язаної з 
металобрухтом

7
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01770/08-01 Постанова1857-VIII
Про вшанування Героїв України та інформування 
громадян України про подвиги українських 
військових

8
21.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01771/08-01 Закон України1840-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Республіки Індонезія про співробітництв в 
оборонній галузі

9
08.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01772/08-01 Закон України1838-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення соціального захисту осіб, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях 
та у населених пунктах на лінії зіткнення

10
07.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01773/08-01 Закон України1836-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
надання допомоги дітям померлого годувальника

11
07.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01774/08-01 Закон України1835-VIII
Про антидопінговий контроль у спорті

12
07.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01775/08-01 Закон України1830-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, що регулюють відносини, пов'язані з 
одержанням документів дозвільного характеру 
щодо спеціального водокористування

13
07.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01776/08-01 Закон України1829-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо  імплементації європейських 
екологічних норм про охорону середовища 
рідкісних видів тварин і рослин

14
07.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ паперовий паперова

01777/08-01 Закон України1834-VIII
Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, 
електроенергетики з метою розвитку 
телекомунікаційних мереж

15
07.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01679/08-14 Лист04-23/17-229
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 15.03.2017
Про надання аналітичних матеріалів щодо 
організації та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання в області

16
24.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

01681/08-14 Лист04-22/12-72(440
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І 
ДУХОВНОСТІ
Про ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
виконавців творів українських композиторів 
25-26.03.2017

17
24.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01710/08-14 Лист04-23/17-256
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про участь у засіданні Комітету 22.03.2017

18
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

01611/08-10 Депутатське звернення232/675
НДУ КУЧЕР М.І.
Про участь у "круглому столі" на тему: "Мир в 
Україні понад усе!" 10.03.2017

19
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01780/08-10 Депутатське звернення213/321-17/7
НДУ ШКРУМ А.І.
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

20
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01781/08-10 Депутатське звернення20/03
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про фінансування проекту "Будівництво шкільного 
стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Азовське 
Бердянського району"

21
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01782/08-10 Депутатське звернення1304
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення в с. Степне 
Запорізького р-ну

22
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01783/08-10 Депутатське звернення286-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про кошти на реалізацію програми щодо пошуку та 
впорядкування місць поховань жертв війни та 
політичних репресій

23
28.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01877/08-10 Депутатське звернення1304-1
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення в с. Степне 
Запорізького р-ну

24
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

01695/08-20 Лист1475/046
АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"
Про надання інформації щодо балансоутримувача 
будинку за адресою м. Запоріжжя вул. Гагаріна, 5

25
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01915/08-20 Лист1004
ПАТ "ПРИВАТБАНК"
Про запрошення на "Приват.Share" 22.03.2017 у м. 
Києві

26
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

01882/08-37 Лист42/22-133
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Бугайова С.М. (та інші)

27
28.02.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

01760/08-38 Лист03/02-03
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь у семінарі "Ефективні технології 
профілактики соціального сирітства" 25-29.04.2017 
в м. Вільнюсі (Литовська Республіка)

28
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Заявник

01685/08-32 Листб/н
РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про надання згоди на встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі

29
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01686/08-32 Листб/н
ФОП ТРУСОВА Л.А.
Про поновлення строку дії Договору оренди землі

30
27.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01642/08-35 Лист232
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Про розподіл гуманітарної допомоги

31
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01696/08-27 Лист89
КОЛЕДЖ ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ
Про участь у XХ Національному конкурсі шкільних 
газет

32
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01713/08-27 Лист23/02-17/1
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ВІСНИК "ВАША НАДІЯ"
Про передплату Антикорупційного вісника

33
23.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01734/08-28 Лист177
ЯСИНУВАТСЬКА РДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення операції Алєксєєвій Н.Л.

34
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01779/08-43 Адвокатський запит15-02
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"МУНІЦИПАЛЬНА АДВОКАТУРА"
Про надання інформації щодо Регіональної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва Запорізької області на 2016 рік

35
27.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01785/08-32 Листб/н
МАНОЙЛО В.В.
Про подолання перешкод у праві оформлення 
земельної ділянки

36
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01786/08-41 Лист2969/3-17/27
ТОВ "НІБУЛОН"
Про кримінальне провадження щодо незаконного 
користування майном ДП "Хлібна база № 74"

37
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01793/08-32 Лист12/02-1
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про надання інформації щодо викидів в 
атмосферне повітря

38
28.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01809/08-36 Лист03/1-1-02/2-104
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про випускників інституту

39
27.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01814/08-22 Листб/н
ТОВ "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО 
БІЗНЕС-БЕЗПЕКИ "СВР"
Про програму безпеки підприємств

40
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

01815/08-34 Лист182/7
ПП "НВПП "СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР"
Про забезпечення засобами індивідуального 
захисту

41
27.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01817/08-22 Лист64-03/17
ТОВ "ТРАНС-АЕРОХЕНДЛІНГ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про послуги з наземного обслуговування 
повітряних суден в аеропорту "Запоріжжя"

42
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01834/08-23 Лист58-09
"ТВАРИНПРОМ"
Про сприяння у проведенні семінару з питань 
виробництва молока 16.03.2017

43
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01861/08-28 Лист1/28-02
НДУ "ІНСТИТУТ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Про медичну технологію інформаційно-хвильової 
терапії

44
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01862/08-36 Листб/н
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації 13-17.02.2017

45
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01865/08-31 Лист083/17
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про благодійний проект "Любов милосердствує"

46
05.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01869/08-25 Лист01/23
ДЕРЖАВНИЙ НДІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА 
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Про проведення навчання у сфері публічних 
закупівель

47
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01880/08-26 Лист230-2017
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ"
Про участь у семінарі з питань управління освітою 
в ОТГ 20.03.2017 в м. Запоріжжі

48
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Освіта і наука 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

01884/08-33 Лист49/04-19
DESPRO
Про навчальний візит до Республіки Польща 
24.03-02.04.2017

49
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01885/08-29 Лист03-121
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про спортивні досягнення Повх О. та Бризгіної А.

50
06.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01887/08-32 Лист01/4841
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про передачу в суборенду частини орендованих 
земельних ділянок

51
07.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01907/08-32 Листб/н
ФОП МЕДЮК Е.С.
Про продовження терміну договору оренди 
земельної ділянки із земель запасу водного фонду

52
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

01707/08-37 Лист28-02/17-736
ГО "ТСЗСУТВМФ "ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС 
"АЗОВ"
Про нагородження Пирог М.Ю. (інші)

53
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Посольства

01694/08-13 ЛистПр-11-97
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ В 
УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 04.03.2017

54
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

01704/08-43 Ухвала8100/103/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про стягнення коштів

55
23.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01802/08-43 Лист826/19424/16/65
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про Ухвалу суду за позовом Балакан Т.А.

56
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

01899/08-43 Лист808/2506/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку за позовом Старуна С.М.

57
27.02.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01621/08-03 Постанова93
Про затвердження Порядку ведення реєстру 
теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій, підприємств централізованого 
водопостачання та водовідведення, що беруть 
участь у процедурі врегулювання заборгованості за 
спожиті енергоносії, та користування зазначеним 
реєстром

58
21.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01622/08-03 Постанова94
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

59
14.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01623/08-09 Доручення7045/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про своєчасну виплату коштів з державного 
бюджету для завершення будівництва об'єктів по 
Нікопольському регіональному управлінню водних 
ресурсів

60
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01624/08-09 Доручення5893/1/1-17
(Г. Зубко) НДУ ГЕРАЩЕНКО А.Ю.
Про визнання гуманітарною допомогою легкових 
автомобілів для інвалідів

61
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01625/08-09 Доручення7246/1/1-17
(В. Гройсман) Про реалізацію положень 
Рекомендацій парламентських слухань з питань 
державних гарантій соціального захисту учасників 
АТО, Революції Гідності та членів їхніх родин

62
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ 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

01718/08-03 Постанова96
Про деякі питання зарахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного на 
митну територію України пального до бюджетів 
місцевого самоврядування

63
08.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01719/08-09 Доручення7650/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги Р-37 
"Енергодар - Бердянськ"

64
02.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01720/08-09 Доручення7706/1/1-17
(П. Розенко) Про Рекомендації "круглого столу" з 
питань реформи оплати праці

65
01.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01721/08-09 Доручення6981/1/1-17
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 21.02.2017 № 43 "Про Концепцію 
вдосконалення інформування громадськості з 
питань євроатлантичної інтеграції на 2017-2020 
роки"

66
01.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01722/08-09 Доручення7621/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для організації виконання Указу 
Президента України від 24.02.2017 № 44 "Про 
звільнення в запас військовослужбовців строкової 
служби, строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на строкову 
військову службу у 2017 році"

67
01.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01723/08-09 Доручення7555/1/1-17
(С. Кубів) Про дотримання вимог і принципів 
державної регуляторної політики

68
01.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01764/08-04 Протокол наради 
(засідання)

8310/0/1-17
(В.Кістіон) Про врегулювання проблемних питань 
в об'єднаній енергосистемі

69
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10



№
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Джерело  інформації 
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01765/08-09 Доручення8053/1/1-17
(П.Розенко) Про результати  ревізій в органах 
соціального захисту населення

70
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01766/08-09 Доручення7792/1/1-17
(В.Гройсман) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
"ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
ДОР ВЕЛИЧКО В.А.
Про сприяння в проведенні капітального ремонту 
об'єктів інфраструктури Кам'янсько-Дніпровського 
р-ну

71
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01767/08-09 Доручення7286/1/1-17
(В.Гройсман) Про несанкціоноване розміщення 
відходів з м. Львів на території Запорізької області

72
04.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01768/08-09 Доручення8041/1/1-17
Про виконання плану основних заходів цивільного 
захисту у 2016 році

73
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01792/08-09 Доручення8420/0/1-17
(В. Гройсман) Про забезпечення мешканців 
багатоквартирних будинків м. Запоріжжя 
послугами з газопостачання

74
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01836/08-04 Витяг з протоколуВП 17
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
державного регулювання цін на лікарські засоби

75
01.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01851/08-03 Постанова114
Про затвердження формули розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами

76
01.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01852/08-03 Постанова115
Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 
період до 2020 року

77
01.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11
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01853/08-09 Доручення7989/3/1-17
(С.Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про складну епізоотичну ситуацію щодо 
африканської чуми свиней

78
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01854/08-09 Доручення7989/2/1-17
(В.Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про складну епізоотичну ситуацію щодо 
африканської чуми свиней

79
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01855/08-09 Доручення7056/1/1-17
(Г.Зубко) НДУ ГОЛОВКО М.Й.
Про зняття соціальної напруги та недопущення 
розчарування громадян у дієздатності органів 
виконавчої влади

80
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01856/08-09 Доручення8489/1/1-17
(В. Бондаренко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
Про експертний висновок до проекту Закону 
України "Про відшкодування шкоди, заподіяної 
терористичним актом"

81
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01857/08-04 Протокол наради 
(засідання)

8869/0/1-17
(П.Розенко) Про підготовку та проведення заходів з 
відзначення 100-річчя подій Української революції 
1917-0921 років та вшанування пам'яті її учасників

82
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01894/08-03 Постанова119
Про питання забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей

83
21.02.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01895/08-03 Розпорядження142-р
Про схвалення Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017-2020 
роки

84
08.02.2017від

№
від 10.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

01813/08-22 Лист26-1972/1.2-17
Про забезпечення природним газом

85
28.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01832/08-43 Лист50/05-289
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про позовну заяву за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

86
02.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01833/08-43 Лист50/05-293
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про позовну заяву за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

87
02.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01837/08-23 Лист37-13-1-11/6288
Про участь у відеоконференції 09.03.2017

88
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01654/08-20 Лист5/26-11/1308-17
Про виділення коштів з держбюджету на 
реалізацію заходу "Організація та запровадження 
державної системи моніторингу навколишнього 
природного середовища на регіональному рівні"

89
22.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01754/08-32 Лист5/1-8/1624-17
Про заходи щодо укріплення берегів

90
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

01755/08-32 Лист5/26-8/1597-17
Про охорону водних біоресурсів у період 
весняно-літньої заборони та дотримання режиму 
тиші у 2017 році

91
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01831/08-32 Лист5/25-8/1709-17
Про забезпечення дотримання сезону тиші з 1 
квітня до 15 червня

92
03.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01646/08-33 Лист4003-05/6340-06
Про базу даних проектів міжнародної технічної 
допомоги

93
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01664/08-33 Лист4232-06/6476-03
Про міжнародну універсальну виставку в 
Республіці Таджикистан 27-29.07.2017

94
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01665/08-33 Лист4232-06/6502-06
Про сьому Щорічну інвестиційну зустріч 
02-04.2017 у м. Дубай, ОАЕ

95
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01666/08-33 Лист4232-06/5995-06
Про Міжнародну узбецьку туристичну виставку 
13-14.04.2017

96
23.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01830/08-29 Лист3802-04/7242-06
Про проект "ІХ Зимова Студреспубліка" 
10-13.03.2017 у Чернівецькій області

97
03.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01900/08-27 Лист4504-07/7642-06
Про засідання Ради туристичних міст і регіонів 
16-17.03.2017 у м. Львів

98
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01758/08-22 Лист04/32-1858
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на квітень 2017 року

99
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

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

01803/08-27 Лист207/4/15-17
Про нагородження переможців конкурсу есе "Я - 
європеєць" 24.03.2017

100
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01824/08-27 Лист521/18-1/14-17
Про відзначення 125-річчя з дня народження 
Патріарха Йосипа Сліпого

101
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01868/08-27 Лист209/10/15-17
Про стан збереження об'єктів культурної спадщини

102
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01698/08-29 Лист1924/7.1
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 23.03.2017
Про участь у засіданні колегії

103
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01896/08-20 Лист2050/3.2
Про обсяги видатків на реалізацію державної 
молодіжної політики

104
07.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01663/08-33 Лист04.02.24-10/356-
Про сприяння в міжнародній поїздці

105
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01692/08-28 Лист05/115/5609
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2017 рік з 
реалізації Стратегії державної політики щодо 
наркотиків на період до 2020 року"

106
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01693/08-28 Лист05/106/5407
Про щорічне покращення наркоситуації  в Україні

107
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01741/08-28 Лист05.3-09/8/125-16
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції розвитку системи 
громадського здоров'я"

108
01.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

15



№
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

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01637/08-35 Лист7/10-2028
Про дію положень Галузевої угоди на 2017-2018 
роки

109
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01643/08-24 Лист7/9-2091
Про хід виконання програми "Питна вода України"

110
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01645/08-24 Лист7/9-2090
Про протокольне рішення за результатами 
селекторної наради з питань проходження 
опалювального сезону 2016/17 року

111
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01648/08-24 Лист7/9-2092
Про якість питної води та стан питного 
водопостачання

112
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01650/08-33 Лист7/12-1967
Про проект плану заходів з відзначення Дня 
Європи у 2016 році

113
24.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01820/08-19 Лист7/19-2334
Про виконання протокольного рішення від 
01.03.2017 щодо відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку

114
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01881/08-37 Лист7/13-2403
Про пропозиції до проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про місцеві 
державні адміністрації"

115
07.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01893/08-20 Лист7/13-2393
Про погодження проекту постанови КМУ  "Про 
деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об'єднаних територіальних громад"

116
07.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01630/08-35 Лист3852/0/2-17/40
Про потребу у фінансуванні за бюджетною 
програмою КПВК 2511120

117
24.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01644/08-29 Лист3756/0/2-17/37
Про розробку проекту Державної соціальної 
програми "Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини на 2017-2021 
роки"

118
23.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01756/08-29 Лист4340/0/2-17/41
Про конкурс на отримання стипендії від 
Хайфського університету у галузі розвитку дитини

119
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01825/08-29 Лист4518/0/2-17/37
Про захист дітей від жорстокого поводження, у 
тому числі кіберзлочинів

120
03.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01752/08-36 Лист08020-08-21/562
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
діяльності місцевих державних адміністрацій"

121
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

01811/08-38 Лист02-02-12/190
Про об'єднання територіальних громад 
Вільнянського району

122
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

01800/08-21 Лист01-28/99
Про довготривале невикористання приміщення у 
багатоквартирному будинку № 26 по вул. Цвітній в 
м. Гуляйполе

123
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01714/08-24 Лист03-13/390
Про внесення змін до програми будівництва, 
реконструкції, модернізації об'єктів 
інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року

124
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01614/08-10 Депутатське звернення120
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про рекультивацію кар'єрів у с. Костянтинівка 
Мелітопольського р-ну

125
24.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01618/08-17 Лист0745/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів на рекультивацію кар'єрів в 
с. Костянтинівка Мелітопольського р-ну

126
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01631/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про фінансування реконструкції водопровідної 
мережі в с. Орлянське Василівського р-ну

127
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01632/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про придбання службового автомобілю

128
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01788/08-10 Депутатське звернення1/2017/6с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про придбання апарату для зварювання живих 
тканин для потреб Оріхівської ЦРЛ

129
17.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01821/08-10 Депутатське звернення108
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про дозвіл на перевезення піщаної маси з 
Олександрівської чи Кирилівської селищних рад

130
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
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01879/08-10 Депутатське звернення268
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування на придбання медичного 
обладнання для закладів охорони здоров'я м. 
Запоріжжя

131
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

01615/08-17 Лист0664/01-10
ДОР СТАРУХ О.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт об'єктів у м. Оріхів

132
24.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01616/08-17 Лист0679/01-10
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування реконструкції дитячого садка в 
смт Кушугум Запорізького району

133
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01617/08-17 Лист0744/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів на придбання контейнерів 
для Мирненської селищної ради

134
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01628/08-17 Лист0652/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на продукти харчування та 
ремонт відділень № 5, 6

135
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01629/08-17 Лист0670/01-11
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення лісосмуги

136
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01633/08-17 Лист0713/01-11
КП "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про заходи з енергозбереження та ремонт даху

137
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ 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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01634/08-17 Лист0730/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів на програму кредитування 
реконструкції житлових будинків

138
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01661/08-10 Депутатське звернення102
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про сприяння у фінансуванні експлуатаційного 
утримання автомобільної дороги місцевого 
значення

139
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01684/08-17 Лист0574/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про Рекомендації комітетських слухань щодо 
трансформації агропромислового комплексу 
України

140
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01743/08-17 Лист0786/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію об'єктів Пологівського району

141
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01744/08-17 Лист0771/01-13
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про відновлення робіт на харчоблоці

142
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01745/08-17 Лист0824/01-11
Про виділення коштів для покращення 
матеріальної бази КП "Облводоканал" ЗОР

143
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01746/08-17 Лист0695/01-11
Про виділення субвенції Управлінню каналів 
Північно-Рогачикської зрошувальної системи для 
заміни обладнання

144
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
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01747/08-17 Лист0549/01-11
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про придбання автобусів

145
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01748/08-17 Лист0750/01-11
ДОР ГУЦУЛЯК І.Г.
Про фінансування інфраструктурних проектів на 
об'єкти водозабезпечення у Великобілозерському 
р-ні

146
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01749/08-17 Лист0799/01-11
ДОР АБДУРАХМАНОВА С.П. (ТА ІНШІ)
Про ситуацію з газифікацією в Гуляйпільському, 
Пологівському та Якимівському районах

147
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01750/08-17 Лист0847/01-10
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про підвищення вартості на автобусні перевезення 
приміських маршрутів

148
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01751/08-17 Лист0800/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування проектів "Будівництво 
газопроводу середнього тиску від с. Полянівка до с. 
Мар'ївка Мелітопольського р-ну Запорізької 
області"

149
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01794/08-17 Лист0675/01-11
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування на придбання медичного 
обладнання

150
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01795/08-17 Лист0736/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів щодо забезпечення лікарні 
резервними джерелами електропостачання

151
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21
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01796/08-17 Лист0621/01-11
Про виділення коштів для придбання санітарних 
автомобілів

152
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01797/08-17 Лист0735/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА  КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про внесення змін до обласної Програми 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки

153
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01798/08-17 Лист0826/01-11
НОВОДАНИЛІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування капітального ремонту 
водопровідної мережі по вул. Хліборобів в с. 
Велика Тернівка

154
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01829/08-17 Лист01-26/0251
Про підготовку проектів рішень

155
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01839/08-17 Лист0743/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про усунення недоліків щодо ліквідації 
надзвичайної ситуації по підтопленню с. 
Костянтинівка

156
03.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01906/08-17 Лист0648/01-11
ГО "СМІХОНОСИ"
Про надання фінансової допомоги

157
07.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01791/08-10 Депутатське звернення219
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо місцевих бюджетів

158
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"
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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

01827/08-22 Лист1/06-01-142
Про розірвання договору на перевезення пасажирів 
з ФОП Лукаш С.О.

159
03.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01911/08-22 Лист007-41/3708
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
квітень 2017 року

160
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

01759/08-21 Листб/н
ЗАЯВА про отримання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

161
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Український графіт"

01892/08-22 Лист16/1101
Про ситуацію підприємства через блокування 
транспортних комунікацій

162
07.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01619/08-22 Лист22-1687
Про участь у міжвідомчій нараді 02.03.2017

163
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01905/08-35 Лист70
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
зарплати на підвідомчих підприємствах

164
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

01640/08-44 Лист01.04/1539
Про відстрочку військовозобов'язаним

165
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01635/08-22 Лист15
ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про припинення автобусного маршруту Бердянськ 
- Краснодар

166
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01700/08-22 Лист01/17-21
ТОВ ""АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про незадовільний стан дорожнього покриття

167
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01711/08-23 Лист2794/3-17/03
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про активізацію опрацювання проекту КМУ "Про 
погодження укладання мирових угод"

168
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01727/08-22 Лист01/54
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

169
02.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01728/08-22 Лист336
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

170
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01729/08-22 Лист13
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ РОЗВИТОК ПЛЮС"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

171
02.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01735/08-22 Лист17
ТОВ "СІЧТРАНСГРУП"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

172
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01739/08-32 Лист33
ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР"
Про дозвіл на розподіл земельної ділянки, яка 
перебуває в користуванні ТОВ "Токмак Солар 
Енерджі"

173
27.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

01742/08-32 Лист03/5/17
ТОВ НВП "ПІНТ"
Про розгляд листа щодо визначення величин 
фонових концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі

174
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01757/08-22 Лист362
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про Довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах

175
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01787/08-32 Лист2
ТОВ "ФОРТУНА"
Про внесення змін до договорів оренди землі

176
15.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01804/08-22 Лист06/03-17
ТОВ "ЕЛІАС-ГРУП"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

177
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01805/08-22 Лист41
ТОВ "МП "ПМК"
Про обстеження земельної ділянки для проведення 
операцій з металобрухтом

178
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01823/08-36 Лист8
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про заміну керівництва заводу

179
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01872/08-22 Листб/н
ТОВ "СТАНДАРТ-2010"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

180
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01873/08-22 Листб/н
ТОВ "ПРОМЕНЕРГОСЕРВІС"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

181
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ 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

01901/08-32 Лист177/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

182
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01912/08-32 Лист1003/1
ПП "ІНТЕРКОМ"
Про розірвання договору оренди земельної ділянки

183
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01913/08-32 Лист1003/11
ПП "ІНТЕРКОМ"
Про залишення без розгляду листа від 25.08.2016 
№ 2508/1

184
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01658/08-37 Лист134/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Матвєєвої В.І.

185
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01668/08-20 Лист76
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про виділення фінансової підтримки

186
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01690/08-37 Лист07
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРЕКІВ
Про нагородження Дюжикової Т.М.

187
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01699/08-41 Лист1413/41-2017
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВП ВІЛЬНЯНСЬКОГО ВП 
ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання витягу з Реєстру нерухомого майна 
ВАТ "Південдизельмаш"

188
24.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

01716/08-24 Лист10
КП "ГРОМАДА МОЛОЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ"
Про заміну ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

189
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01789/08-41 Лист39
ЗАПОРІЗЬКИЙ НДЦ З МЕХАНІЗАЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА
Про існування фіктивної організації гаражного 
кооперативу "Січ"

190
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01806/08-27 Лист03/03
ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Я. 
НОВИЦЬКОГО
Про започаткування Наукової премії ім. Я. 
Новицького

191
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01822/08-22 Лист84
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про підвищення тарифів на приміських автобусних 
маршрутах № 201, 202, 208

192
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01841/08-27 Лист01-03/17
8-ИЙ ОКРЕМИЙ БАТАЛЬЙОН "АРАТТА"
Про надання рекламних площин для інформаційної 
реклами Української Добровольчої Армії

193
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01878/08-37 Лист02-03/17
8-ИЙ ОКРЕМИЙ БАТАЛЬЙОН "АРАТТА"
Про нагородження Малахова В. (та інші)

194
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01902/08-23 Лист4
ЗВПУ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про участь у "круглому столі" з питань земельної 
реформи та агросільрозвитку 20.03.2017

195
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

01844/08-36 Лист129
Про склад наглядової ради НЗ "Хортиця"

196
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Партії та громадські об'єднання

01653/08-38 Лист40
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про присвоєння почесних звань військовим 
частинам ЗСУ

197
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01662/08-38 Листб/н
БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про проведення зустрічі

198
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01733/08-38 Лист03-3/17-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про створення Тимчасової моніторингової комісії з 
питань моніторингу розподілу гуманітарної 
допомоги

199
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01807/08-28 Лист04
ЗОО "НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ 
УКРАЇНИ"
Про заснування обласної краєзнавчої премії ім. Я. 
Новицького

200
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01842/08-37 Листб/н
ГО НВР "ПРАВИЙ СЕКТОР"
Про нагородження Доротенка А.В. (та інші)

201
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01843/08-37 Листб/н
ВП ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО" в Зап. обл.
Про нагородження Вінцкевича О.В. (та інші)

202
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01845/08-38 Лист8
ГО "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"
Про створення робочої групи з обговорення 
питання щодо встановлення пам'ятного знаку 
Марку Безручку

203
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

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

01612/08-22 Лист52
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

204
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01651/08-22 Лист290
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2017 рік

205
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01652/08-22 Лист97
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖКГ
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2017 рік

206
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

01903/08-37 Лист52/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА"
Про нагородження Захарова Д.В.

207
01.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01738/08-28 Лист1431
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про кошти на ремонт приміщень для 
водолікування

208
02.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01897/08-28 Лист1553
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про кошти на харчування пацієнтів лікарні

209
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01898/08-28 Лист1556
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про кошти на капітальний ремонт балкону 
аудиторного корпусу

210
09.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

01848/08-37 Лист06-05/17
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ"
Про присвоєння Почесного звання "Заслужений 
працівник освіти України" Коротковій Л.І.

211
25.01.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

01790/08-29 Лист5/22-1223/0/2-17
Про оздоровлення та відпочинок дітей у Львівській 
області

212
24.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Полтавська ОДА

01647/08-24 Лист01-58/397
Про Індустріальний парк "Центральний" в м. 
Кременчук

213
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01674/08-15 Лист04-01/561
(В.Ковальчук) Про забезпечення учасників АТО 
земельними ділянками

214
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01867/08-15 Лист43-01/150
(Р. Павленко) Про заходи з відзначення 100-річчя 
подій Української революції 1917-1921 років 
17.03.2017

215
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

01769/08-02 Указ52/2017
Про оголошення в Україні дня жалоби

216
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

01859/08-15 Лист32-07/394
(М. Кулеба) Про участь у семінарі на тему: 
"Забезпечення найкращих інтересів дитини в 
умовах реформи системи інституційного догляду та 
виховання дітей" 23-24.03.2017

217
02.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01737/08-20 Лист01-21/209
Про співфінансування об'єкту "Будівництво 
шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст."

218
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01626/08-21 Довідкаб/н
Про інформаційну довідку щодо візиту голови 
облдержадміністрації до Василівського району 
23.02.2017

219
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01627/08-32 Листб/н
Про виконавче провадження щодо стягнення боргу 
з ПАТ "Завод БОМ"

220
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01656/08-20 Лист01-23/272
Про фінансування реконструкції водопровідної 
мережі в с. Орлянське

221
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01671/08-23 Лист01-35/243
Про вивезення з району непридатних хімічних 
засобів захисту рослин

222
23.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01762/08-37 Лист01-41/300
Про нагородження Бойко О.І.

223
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

01680/08-20 Лист05-26/0214
Про надання копій документів щодо використання 
субвенції з державного бюджету

224
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01863/08-36 Лист05-29/0240
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Швораку Ю.М.

225
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01864/08-28 Лист05-24/0237
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання медичного обладнання

226
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01641/08-20 Лист01-01-27/1/170
Про податки ДП "Веселівський виправний центр № 
8"

227
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01706/08-20 Лист01-01-18/188
Про аварію на вододозабірній свердловині в с. 
Новоіванівка

228
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01678/08-24 Лист055/01-25
Про визначення  та врахування державних інтересів 

229
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01761/08-32 Лист065/01-25
Про земельну ділянку для розміщення сонячної 
електростанції

230
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01677/08-37 Лист01-08/0203
Про нагородження Скловського В.М.

231
22.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01801/08-35 Лист01-15/0243
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
на ДП "Запорізький центр льотної підготовки ім. 
Покришкіна"

232
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01636/08-44 Лист0370/01-50
Про розподіл військовозобов'язаних між 
військовими частинами

233
22.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01687/08-22 Лист42
Про надання дозволу на в'їзд службового 
(особистого) автотранспорту у внутрішній двір 
облдержадміністрації

234
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01874/08-37 Лист02-02/44-к
Про нагородження Гринціва І.І.

235
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01639/08-37 Лист03-34/0056
Про нагородження Рикуна В.М.

236
28.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01672/08-36 Лист01-01-16/0197
Про склад конкурсної комісії

237
24.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01688/08-36 Лист01-18/0216
Про погодження призначення Шмаровоза Ю.М.

238
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01846/08-32 Лист05-09/0223
Про надання роз'яснення щодо внесення змін до 
договорів оренди землі

239
02.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01799/08-34 Лист01-33/0285
Про перенесення командно-штабного навчання

240
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01638/08-36 Лист11-09/0121
Про погодження призначення Щедрої Н.О.

241
20.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01683/08-20 Лист11-09/0142
Про збереження сільської мережі АТ "Ощадбанк"

242
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Чернігівська райдержадміністрація

01835/08-20 Лист01-11/0106
Про фінансування проекту щодо будівництва 
спортивного майданчику із штучним покриттям на 
території опорного НВЗ Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.

243
07.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01736/08-20 Лист0557/01-43
Про виділення коштів для придбання автомобіля 
швидкої медичної допомоги спеціального 
призначення

244
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01886/08-36 Лист01-46/0163
Про погодження призначення Подзолкової В.М.

245
06.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

01810/08-10 Депутатське звернення31
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ БОЖКО О.М.
Про договори оренди земельної ділянки ТОВ "Агро 
- Р"

246
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01697/08-20 Лист02-01-10
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на придбання транспорту

247
23.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01708/08-22 Лист210
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА БІЛЬМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про проведення закупівлі "Автомобіля спеціальної 
призначеності" (сміттєвоза)

248
27.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01808/08-20 Лист271/02-01-10
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про кошти на проект "Нова українська школа" КЗ 
"НВК "Основа"

249
01.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01871/08-21 Лист01-21/27
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу в комунальну власність комплексу 
будівель Оріхівської районної державної 
лабораторії ветеринарної медицини

250
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01908/08-38 Лист01-31/0447
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо добровільного 
об'єднання територіальної громади

251
02.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

01659/08-34 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до рішення облради від 
31.03.2016 № 3 "Про Програму подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на 2016-2020 роки" зі змінами

252
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01660/08-34 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням облради 
від 28.03.2013 № 28 (зі змінами)

253
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01753/08-44 Доповідна запискаб/н
Про передачу залізобетонних довготривалих 
оборонних точок

254
06.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій
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01705/08-36 Лист01-02-24/0398
Про затвердження посадової інструкції

255
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01840/08-18 Лист13-8-0.1-1385/2-
Про неправомірні дії Кривохатько В.В.

256
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01657/08-41 Лист1012/01/3-17р
Про нагородження Бутко Н.А.

257
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01838/08-41 Лист2596/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГУ НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання копій документів

258
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01701/08-43 Ухвала908/55/17
Про стягнення коштів

259
21.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01702/08-43 Ухвала908/47/17
Про стягнення коштів

260
21.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01703/08-43 Ухвала908/37/17
Про порушення провадження у справі

261
23.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01730/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА суду за позовом ПП "Діловий будинок"

262
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01731/08-43 Ухвала908/26/17
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

263
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01732/08-43 Ухвала908/372/17
УХВАЛА суду за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

264
27.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

01689/08-20 Лист978/10/08-01-13-
Про надання інформації щодо ФОП Шевченко 
А.М.

265
21.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія державного 
комітету телебачення і радіомовлення України

01740/08-27 Лист93
Про участь в ефірі програми "По суті" 07.03.2017

266
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01655/08-44 Лист402
Про Акт приймання-передачі завдання охорони 
території КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя"

267
01.03.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01669/08-44 Лист90/пр
Про активізацію роботи з пошуку, затриманню і 
доставці до призовних дільниць громадян, які 
ухиляються від виконання військового обов'язку

268
23.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01670/08-44 Лист92/пр
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації щодо проведення призову 
громадян України на строкову службу

269
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01676/08-37 Лист370
Про нагородження Земляної Н.О. (інші)

270
02.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01712/08-44 Лист94/пр
Про вжиття заходів щодо виконання планового 
завдання з відбору кандидатів на військову службу 
за контрактом

271
01.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01717/08-37 Лист378
Про нагородження Ніконової Я.В. (та інші)

272
02.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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01883/08-22 Лист411
Про виділення транспорту на 14.03.2017

273
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01891/08-22 Лист108/пр
Про виділення автобусу на 14.03.2017

274
10.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01675/08-37 Лист02-38/1454/17
Про нагородження Балики Л.М.

275
01.03.2017від

№
від 02.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01816/08-44 Лист89/287
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про надання інформації щодо військової частини 
п/п В6266

276
11.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01819/08-41 Лист8111/50/2-2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОГО ВП ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про здійснення обстежень територій будинків з 
питань операцій з металобрухтом

277
06.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01847/08-32 Лист12/12-320
ДУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА УСТАНОВА 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№ 144)
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі по вул. О. Невського, 81

278
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01784/08-37 Лист11-588вих-17
Про нагородження Гуртовенко О.В.

279
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01870/08-41 Лист05/1-259вих-17
Про надання інформації з питань поводження з 
відходами

280
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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01875/08-41 Лист04/2/4-1236-17
Про кримінальне правопорушення посадовими 
особами Дорожнянської сільської ради 
Гуляйпільського р-ну та ЗАТ "Аграрний дім"

281
10.02.2017від

№
від 09.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01726/08-22 Лист10/299
Про санітарний стан смуг відведення 
автомобільних доріг загального користування

282
28.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

01888/08-41 Лист1308/39/107/01-2
Про перелік міжнародних грантів

283
20.02.2017від

№
від 10.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01889/08-41 Лист1637/39/107/01-2
Про фінансування Управління молоді, фізичної 
культури та спорту ЗОДА

284
03.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01890/08-41 Лист1638/39/107/01-2
Про фінансування Департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій ЗОДА

285
03.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01724/08-41 Лист59/6/3-337нт
Про КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

286
01.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01725/08-41 Лист59/20-77/н/т
Про питання, які потребують розгляду на Раді 
оборони області 06.03.2017

287
03.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01763/08-41 Лист59/6/2-340нт
Про надання копій документів, що надавались для 
розгляду та погодження до комісії з погашення 
заборгованості підприємств паливно-енергетичного 
комплексу області

288
02.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

01860/08-41 Лист59/6/3-360нт
Про питання загрози безпеки судноплавства через 
р. Дніпро

289
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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01914/08-41 Лист59/33-710н/т
Про контроль за адмініструванням електронного 
ресурсу

290
28.02.2017від

№
від 10.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01620/08-39 Постанова32
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

291
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01778/08-39 Постанова34
Про затвердження на 2017 рік середніх норм 
видатків територіальних та дільничних виборчих 
комісій з місцевих виборів на підготовку і 
проведення позачергових, повторних, проміжних та 
перших місцевих виборів

292
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01858/08-39 Лист21-40-374
Про проведення навчання членів територіальних 
виборчих комісій 20-24.03.2017

293
07.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01715/08-34 Лист02-3199/162
Про проведення навчально-методичного збору 
30.03.2017

294
02.03.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01667/08-22 Лист33-01/17/5-17
Про надання інформації щодо земельних ділянок

295
28.02.2017від

№
від 02.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

01826/08-36 Лист2-10.2-в/1091-17
Про призначення Чіха С.Ф.

296
02.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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01904/08-23 Наказ122
Про внесення змін до складу Комісії з розгляду 
заяв користувачів щодо встановлення частки 
добування (вилову) водних біоресурсів

297
06.03.2017від

№
від 10.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне космічне агентство України

01649/08-37 Лист1003/10-К7/17
Про нагородження Єфименка М.В. (та інші)

298
27.02.2017від

№
від 01.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01812/08-27 Лист625/27/4
Про участь у конкурсі публіцистичних творів на 
здобуття премії ім. І. Франка у галузі 
інформаційної діяльності

299
27.02.2017від

№
від 06.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01818/08-27 Лист677/23/11
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017-2020 роки на 2017 рік"

300
03.03.2017від

№
від 06.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01709/08-42 Лист44-10/4504/17
Про виконання вимог антикорупційного 
законодавства

301
27.02.2017від

№
від 03.03.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

01866/08-42 Лист20-24/5649/17
Про тренінг з питань фінансового контролю та 
моніторингу способу життя 13.03.2017

302
09.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Фонд державного майна України

01828/08-44 Лист10-17-4139
Про благодійну допомогу від ТОВ Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

303
02.03.2017від

№
від 07.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

41



№
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

01849/08-36 Лист75-90/1-1-17
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Про надання документів стосовно Руденка О.А.

304
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01850/08-36 Лист78-90/1-1-17
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Про надання документів стосовно Бєлічева С.А.

305
06.03.2017від

№
від 09.03.2017
№ 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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