
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.03.17 по 24.03.17

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02359/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Авраменка І.В. та Куліша П.М.

1
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02385/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про збільшення обсягу асигнувань Департаменту 
соціального захисту населення ОДА

2
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02386/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виконання п. 6 Протоколу зустрічі із членами 
обласної консультативної ради учасників АТО від 
13.03.2017

3
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02194/08-01 Закон України1860-VIII
Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2017 рік" щодо уточнення назви субвенції

4
21.02.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02195/08-01 Закон України1850-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
набуття повноважень сільських, селищних, міських 
голів

5
09.02.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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02196/08-01 Закон України1903-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Урядом Малайзії про видачу правопорушників

6
22.02.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02197/08-01 Закон України1902-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в 
кримінальних справах

7
22.02.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02198/08-01 Закон України1905-VIII
Про приєднання до Протоколу про сталий туризм 
до Рамкової конвенції про охорону та сталий 
розвиток Карпат

8
22.02.2017від

№
від 20.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02199/08-01 Закон України1854-VIII
Про внесення змін до розділу V  "Прикінцеві 
положення "Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо заходів із 
забезпечення вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв 
Небесної Сотні

9
21.02.2017від

№
від 20.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02200/08-01 Закон України1851-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
добровільного приєднання територіальних громад

10
09.02.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Народні депутати України

02181/08-10 Депутатське звернення03/17-29
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про передачу у комунальну власність ОТГ 
комплексу будівель державної лабораторії 
ветеринарної медицини в смт Комишуваха

11
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02182/08-10 Депутатське звернення278/02-390/01
НДУ САБАШУК П.П.
Про виділення субвенції на реконструкцію скверу 
Театральний

12
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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02204/08-10 Депутатське звернення1321
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про введення додаткового автобусного рейсу 
сполученням Пологи - Гуляйполе

13
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02205/08-10 Депутатське звернення1322
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про відновлення руху між селами Воскресенка та 
Кінські Роздори Пологівського р-ну

14
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02206/08-10 Депутатське звернення1323
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на соціально-економічний 
розвиток окремих територій для Пологівської 
міської ради

15
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02207/08-10 Депутатське звернення04-34/35-257
НДУ ВЕСЕЛОВА Н.В.
Про надання інформації щодо потреби у 
протигепатитних препаратах

16
15.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02219/08-10 Депутатське звернення262-285
Про фінансування будівництва підвідного 
газопроводу високого тиску до сіл Веселе, 
Запоріжжя, Українка Токмацького р-ну

17
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02220/08-10 Депутатське звернення213/338-17/1
НДУ ШКРУМ А.І.
Про підтримку учасників бойових дій

18
15.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02290/08-45 Лист260-лт
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про організацію зустрічі 31.03.2017

19
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02354/08-10 Депутатське звернення1340
КРИВОХАТЬКО В.В.
Про реконструкцію харчоблоку ДНЗ "Барвінок" в 
смт Кам'яне Вільнянського р-ну

20
20.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

3
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02365/08-35 Лист139
ГО "УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ 
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ"
Про створення Запорізького обласного центру 
паліативної та хоспісної допомоги

21
17.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02238/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запит на номінацію кандидатів на участь у 
семінарах в рамках AGREE

22
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02277/08-33 Лист006-267/03-17
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ 
В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 29.03.2017

23
21.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02327/08-33 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про візит голови Державної канцелярії землі 
Саксонія-Ангальт 27-29.04.2017

24
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02234/08-22 Лист2401/94
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
Про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів 
за програмою "Енергетичний менеджмент"

25
09.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02235/08-22 Лист2460/98
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 25-27.04.2017
Про участь у конференції

26
09.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02237/08-33 Листб/н
"ВЕОЛІЯ УКРАЇНА"
Про участь у конференції щодо водозабезпечення 
28.03.2017 у м. Києві

27
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

4
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02241/08-33 Лист109
ВЦ "КИЇВЕКСПОПЛАЗА"
Про будівельну виставку 29.03-01.04.2017 у м. 
Києві

28
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02248/08-27 Лист100
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГІДІВ
Про Другий з'їзд ВАГ 28.03.2017 у м. Києві

29
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02273/08-22 Лист45
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про реалізацію проекту ООН з промислового 
розвитку "Ресурсоефективне та більш чисте 
виробництво"

30
15.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02274/08-21 Лист32
ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ"
Про вирішення питання долі майна

31
15.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02283/08-29 Лист03/17-01-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про міжнародну поїздку 14-21.05.2017

32
17.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02289/08-32 Листб/н
ФОП ГІБНЕР О.В.
Про погодження паспорту водного об'єкта (ставок 
на території Гусарківської сільради Більмацького 
р-ну)

33
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02318/08-32 Лист176-03/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15.03.2017 № 109

34
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

02397/08-32 Листб/н
ГО "ДЕРЖАВА: ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА"
Про ситуацію навколо Молочного лиману

35
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5
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Посольства

02394/08-33 Лист6131/16-840-359
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Про інформацію щодо надання пересувного 
шпиталю

36
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

02343/08-43 Лист808/2506/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу за позовом Старун С.М.

37
14.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02344/08-43 Ухвала910/103/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду за позовом Концерну "Міські 
теплові мережі"

38
17.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02183/08-09 Доручення27771/27/1-16
(В. Кириленко) Про передачу з державної власності 
у комунальну власність професійно-технічних 
навчальних закладів

39
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02184/08-09 Доручення10009/1/1-17
(В. Федорчук) Про збільшення оплати праці у сфері 
охорони здоров'я

40
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02185/08-09 Доручення9376/1/1-17
(В. Кириленко) Про щорічне оцінювання фізичної 
підготовленості населення України

41
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02186/08-09 Доручення9980/1/1-17
(В. Федорчук) Про нормативну базу та роз'яснення 
щодо утворення госпітальних округів

42
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02187/08-09 Доручення9003/1/1-17
(В. Гройсман) Про Рекомендації парламентських 
слухань про становище молоді в Україні на тему: 
"Ціннісні орієнтації сучасної української молоді"

43
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02188/08-09 Доручення10026/1/1-17
(С. Кубів) Про передачу ТОВ "СП НІБУЛОН" 
майна ДП "Хлібна база № 74" в тимчасове 
користування

44
18.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02189/08-09 Доручення9695/1/1-17
(В. Кириленко) Про проведення Олімпійського дня 
(травень-липень 2017 року)

45
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02190/08-09 Доручення8294/1/1-17
(В. Кістіон) Про газопостачання

46
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02191/08-09 Доручення9131/1/1-17
(В. Кириленко) Про підготовку доповіді щодо 
становища молоді в Україні

47
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02192/08-16 Лист19-17/161
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

48
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02193/08-16 Лист19-17/162
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

49
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02265/08-03 Постанова156
Про внесення змін до Правил надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та 
гарячої води і водовідведення

50
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02266/08-03 Постанова159
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

51
10.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

7



№
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

02267/08-03 Постанова148
Про деякі питання здійснення патронату над 
дитиною

52
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02268/08-04 Витяг з протоколуВП 21
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб, 
які допускають порушення строків виконання 
завдань, визначених рішеннями Кабінету Міністрів

53
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02270/08-09 Доручення10664/0/1-17
(В. Кістіон) Про участь у нараді з питань 
комерційного обліку природного газу 22.03.2017 у 
м. Києві

54
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02302/08-09 Доручення10036/1/1-17
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
Про реалізацію Рішення "Основні проблеми 
управління людським капіталом на прикладі 
Херсонської області"

55
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02303/08-04 Протокол наради 
(засідання)

10631/0/1-17
(С. Кубів) ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
ПРОТИЕПІЗООТИЧНОЇ КОМІСІЇ ПРИ КМУ
Про профілактику та ліквідацію африканської чуми 
свиней

56
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02304/08-04 Протокол наради 
(засідання)

10649/0/1-17
(В. Гройсман) Про питання розвитку дорожньої 
інфраструктури

57
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02305/08-04 Протокол наради 
(засідання)

10667/0/1-17
(В. Кістіон) Про врегулювання проблемних питань 
в об'єднаній енергосистемі

58
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

8



№
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

02336/08-09 Доручення10669/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про включення заходів до переліку фінансування 
об'єктів

59
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02337/08-09 Доручення10668/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ САБАШУК П.П.
Про включення заходів до переліку фінансування 
об'єктів

60
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02338/08-09 Доручення10610/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виділення субвенції м. Бердянськ

61
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02339/08-09 Доручення11012/1/1-17
(С. Кушнір) Про діяльність ГУ Держгеокадастру у 
Запорізькій області

62
21.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02340/08-09 Доручення6276/1/1-17
(В. Гройсман) Про проведення Першого 
міжнародного конгресу з реформування системи 
управління безпекою дорожнього руху в Україні 
22-23.06.2017

63
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02341/08-09 Доручення10146/1/1-17
(С. Кушнір) БО "ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про заходи протидії щодо знищення російським 
ОК "РусАл" українського конкурента та світовому 
ринку алюмінію

64
21.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02371/08-09 Доручення10818/1/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ 
ЛЮДИНИ...
Про надання інформації щодо забезпечення ВПО 
житлом

65
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9



№
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

02372/08-09 Доручення5862/27/1-16
(І. Климпуш-Цинцадзе) УРЯДОВИЙ 
УПОВНОВАЖЕНИЙ У СПРАВАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Про обрахування заборгованості за рішеннями 
національних судів у рамках виконання рішень 
Європейського суду з прав людини

66
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02373/08-09 Доручення10636/1/1-17
(В. Кістіон) Про виконання вимог Закону України 
"Про забезпечення комерційного обліку 
природного газу"

67
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

02176/08-32 Лист5/25-9/1997-17
Про участь у семінарі з питань заповідної справи 
07-09.06.2017 (Закарпатська обл.)

68
15.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02246/08-32 Лист5/25-5/2058-17
Про розгляд Методичних рекомендацій з 
проведення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування

69
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02249/08-32 Лист5/1-9/2083-17
Про організацію та проведення акції "Посади 
дерево миру" 25.03-02.04.2017

70
17.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02255/08-32 Лист5/25-8/1976-17
Про участь у XV Міжнародному водному форумі 
"AQUA UKRAINE" 07-09.11.2017 у м. Києві

71
15.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02254/08-33 Лист4232-06/8373-06
Про проведення "Software Days" 25-26.04.2017 у м. 
Відень (Австрія)

72
15.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02316/08-33 Лист4232-06/9005-06
Про забезпечення інформування щодо участі 
України у "Експо-2017"

73
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02399/08-25 Лист4231-06/9639-03
Про участь у презентації Експортної стратегії 
України 28.03.2017

74
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02405/08-33 Лист4232-06/9286-06
Про виставку "Import Goods Fair 2017" 
22-24.06.2017 в м. Сеул (Республіка Корея)

75
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

02272/08-35 Лист22/3.2-897-17
Про надання модульних будинків для розміщення 
ВПО від Уряду КНР

76
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02342/08-29 Лист2511/5.3
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державного соціального стандарту у 
сфері обслуговування закладами фізичної культури 
і спорту"

77
21.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02374/08-29 Лист2523/3
Про збереження та розвиток Запорізького 
обласного центру молоді

78
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02387/08-28 Лист302-10/3395-16/
Про проведення   глобального Тижня безпеки 
дорожнього руху  08-14.05.2017

79
21.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02223/08-24 Лист7/11-2531
Про упорядкування місць поховань

80
10.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02311/08-22 Лист7/10-2890
Про погодження Типового положення про 
територіальні комісії з питань узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах

81
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

02315/08-24 Лист7/9-2891
Про роз'яснення щодо закінчення опалювального 
сезону 2016/17 року

82
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02209/08-30 Лист5565/0/2-17/37
КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ СЕМІНАР 10-12.02.2017
Про участь у семінарі

83
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02244/08-31 Лист5567/0/2-17/22
Про обсяг видатків на розселення депортованих 
кримських татар

84
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

02251/08-35 Лист5500/0/2-17/28
Про моніторинг показників заробітної плати за 
січень 2017 року

85
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02253/08-35 Лист5420/0/2-17/35
Про направлення копій наказів

86
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02323/08-35 Лист5878/0/2-17
Про направлення копій наказів

87
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02349/08-29 Лист5795/0/2-17/38
Про результати розгляду періодичної доповіді 
України у Комітеті з ліквідації дискримінації щодо 
жінок

88
20.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02368/08-35 Лист5988/0/2-17/23
Про заходи, спрямовані на забезпечення 
додержання прав осіб з інвалідністю

89
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02369/08-35 Лист5996/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

90
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02406/08-35 Лист6030/0/2-17/26
Про проведення селекторної наради з питань 
санаторно-курортного лікування 30.03.2017

91
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів
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

02208/08-20 Лист31-04120-15-9/6
Про особливості підготовки Основних напрямів 
бюджетної політики на 2018-2020 рр.

92
10.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02212/08-20 Лист07010-07-21/701
Про надання інформації щодо використання коштів 
освітньої субвенції

93
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02222/08-28 Лист29010-08-21/643
Про потребу в ендопротезах

94
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02258/08-44 Лист01-1482/27
Про внесення змін до Положення про 
прикордонний режим

95
09.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02260/08-37 Лист01-1385/23
Про нагородження Пилипенко Л.П.

96
03.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02233/08-32 Лист01/02-20/00647
Про врегулювання питань взаємодії та співпраці з 
ГУ Держгеокадастру у Запорізькій обл.

97
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02364/08-20 Лист03/02-21/00704
Про кошти на будівництво полігону твердих 
побутових відходів № 3

98
21.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

02299/08-20 Лист02-24/186-1
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополю із коштів обласного екофонду в 2017 
році

99
17.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02300/08-37 Лист1115/02-39-1
Про нагородження Москаленка І.А. (та інші)

100
17.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02227/08-17 Лист1123/01-10
ДОР ІЛЬЇН М.І.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
проведення робіт з укріплення берегових смуг у м. 
Бердянськ

101
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02243/08-10 Депутатське звернення303
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про співфінансування заходів щодо 
водозабезпечення у Вільнянському районі

102
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02306/08-10 Депутатське звернення4-л/ф
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ВО "БАТЬКІВЩИНА" В ЗОР  (Давтяну Д.О.)
Про включення до переліку об'єктів

103
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02328/08-10 Депутатське звернення305
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про утримання автомобільних доріг місцевого 
значення 

104
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02378/08-10 Депутатське звернення221
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про сприяння фінансування проектів 
Костянтинівської сільської ради Мелітопольського 
р-ну (Давтяну Д.О.)

105
16.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

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

02226/08-17 Лист1122/01-10
ДОР ГОГУНСЬКИЙ А.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
виконання робіт по капітальному ремонту систем 
водопостачання

106
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02228/08-17 Лист0988/01-13
ІЛЬЇНСЬКА СІЛЬРАДА ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу окремого індивідуально визначеного 
майна

107
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02229/08-17 Лист0904/01-13
"ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПОРТАЛ 
"ВМЄСТЄ"
Про діяльність КП "Автогосподарство" ЗОР

108
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02264/08-17 Лист1121/01-11
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"
Про виділення коштів на вирішення актуальних 
проблем розвитку територіальних громад

109
17.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02287/08-17 Лист1033/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про кошти на капітальний ремонт балкону 
аудиторного корпусу

110
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02288/08-17 Лист1079/01-11
КУ "ТМО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ"
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
роботи оперативно-диспетчерської служби 
екстреної медичної допомоги

111
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02322/08-17 Лист0792/01-13
КУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про скорочення працівників інтернату

112
22.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02345/08-17 Лист1139/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів з обласного бюджету

113
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02301/08-17 Лист224
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні комісії 23.03.2017

114
22.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

02291/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-4272-
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність підтвердженої номінації 
природного газу на березень 2017 року

115
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02312/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-4334-
Про відключення від системи газопостачання 
підприємств теплоенергетики 24.03.2017

116
22.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

02310/08-32 Лист6/652
Про надання в оренду земельної ділянки

117
22.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

02308/08-22 Лист011-0320
Про ситуацію на підприємстві

118
22.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

02326/08-37 Лист01.04.01.01/98
Про нагородження Різника С.Б. (та інші)

119
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

16



№
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

02216/08-22 Лист17
ТОВ "АЗОВЕКОСЕРВІС-ХХІ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

120
20.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02230/08-21 Лист02-01/105
ТОВ "ЛИТВО"
Про надання інформації щодо державного майна

121
15.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02231/08-21 Лист01/12
ТОВ "ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМПОЗИТ"
Про погодження ліквідаційної маси

122
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02259/08-22 Лист20/03-17
ТОВ "ГАРМЕТ"
Про перевірку промислового майданчику

123
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02309/08-32 Лист01/06/03/17
ТОВ "ІНДАСТРІЕЛ БІЛДІНГ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

124
06.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02363/08-37 Лист9/10-246
ПАТ "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ"
Про нагородження Новікова Ю.І.

125
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02366/08-32 Лист10/902
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про роз'яснення щодо коду цільового призначення 
земель

126
20.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02380/08-22 Листб/н
ТОВ "ЯКИМТЕПЛОЗБУД"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

127
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17
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02382/08-22 Лист19
ТОВ "АЗОВЕКОСЕРВІС - ХХІ"
Про обстеження приймального пункту 
металобрухту

128
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02395/08-22 Лист3/39-101
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про погодження проекту загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2017 рік

129
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02175/08-20 Лист153
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про виділення коштів для запобігання пожежам 
лісів

130
10.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02177/08-20 Лист148
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про виділення коштів для запобігання пожежам 
лісів

131
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02178/08-20 Лист95
ДП "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про виділення коштів для запобігання пожежам 
лісів

132
10.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02179/08-20 Лист01-06/135
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про виділення коштів для запобігання пожежам 
лісів

133
10.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02180/08-20 Лист194
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про виділення коштів для запобігання пожежам 
лісів

134
13.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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02225/08-20 Лист02
ТОКМАЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про надання матеріальної допомоги

135
14.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02240/08-43 Лист1338/07
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про виконання вимог господарського суду міста 
Києва

136
14.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02242/08-33 Лист08-20/004
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД
Про приїзд представників ЦО Проекту 
ЄС/ПРООН/МРГ 22.03.2017

137
20.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02261/08-36 Лист5-П
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про контракт з Кашубою О.В.

138
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02262/08-22 Лист97
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільного транспорту на 2013-2017 роки

139
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02281/08-22 Лист104
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про компенсацію коштів перевізникам при 
перевезенні пільгової категорії населення

140
21.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02325/08-44 Лист69
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про кошти на ремонт санаторію

141
22.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02335/08-37 Лист19
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про нагородження Кузьменко Н.І.

142
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

19



№
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

02348/08-32 Лист33/28-215
ДУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

143
23.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02367/08-35 Лист8
ЗМГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "ОБЕРІГ"
Про висловлення подяки Гугніну Е.А.

144
17.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02407/08-20 Лист114
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про погашення боргу на оплату послуг з 
перевезення

145
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02307/08-20 Лист158
Про фінансування природоохоронних  заходів

146
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

02356/08-20 Лист03/419
Про фінансування з обласного екофонду робіт з 
очистки резервуара-відстійника

147
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02213/08-22 Лист8
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про включення до конкурсного комітету 
Третецької О.О.

148
20.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

20
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02214/08-22 Лист21/17
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про включення до конкурсного комітету 
Лісовського О.В.

149
20.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02215/08-22 Лист2/17
ЗООР "АВТОМОБІЛІСТ"
Про включення до конкурсного комітету Іщенка 
І.Л.

150
20.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02296/08-28 Лист15
ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ"
Про масове захворювання учнів шкільних закладів 
м. Запоріжжя на ротавірусну інфекцію через 
неякісне харчування

151
16.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02347/08-21 Лист22-03/17-2
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про виділення приміщення

152
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02381/08-22 Лист23/03-1
ГО "ТРАНСПОРТНА ІНІЦІАТИВА"
Про пасажирські перевезення

153
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02324/08-22 Лист322
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих втрат ПЕР на 2017 рік

154
14.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

02250/08-27 Лист1/170317
ЗОО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про виділення коштів на книгодрукування

155
17.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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02211/08-28 Лист1773
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів для утилізації 
небезпечних відходів

156
20.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02218/08-44 Лист67
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про список підприємств що надали спонсорську 
допомогу санаторію

157
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02284/08-28 Лист1-23/156
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО" ЗОР
Про критичну ситуацію в установі

158
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02317/08-28 Лист111/01-03
ДЗ "ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
(СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ "БЕРДЯНСЬКИЙ"
Про оздоровлення та лікування дітей

159
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02173/08-37 Лист416
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Овчаренка Л.С.

160
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02321/08-37 Лист35-66/972
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Зайцевої В.М. (інші)

161
22.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Харківська ОДА

02398/08-34 Лист01-60/2219
Про надання допомоги постраждалому населенню 
Балаклійського району Харківської області

162
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

22



№
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

02351/08-15 Лист04-01/847
(В. Ковальчук) Про трансляцію відеороликів з 
питань судової реформи

163
23.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02352/08-15 Лист04-01/848
(В.Ковальчук) Про надання контактів працівників 
адміністрації, які будуть здійснювати координацію 
роботи щодо надання допомоги

164
23.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02400/08-32 Лист0975/01-29
Про згоду на заміну сторони в договорі оренди 
землі з ФОП Трусовою Л.А.

165
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

02210/08-36 Лист01-16/0324
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Попову А.В.

166
16.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02396/08-32 Лист01-16/0347
Про надання земельної ділянки Суржик К.М.

167
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

02390/08-20 Лист05-25/0276
Про виключення з переліку об'єктів

168
20.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02329/08-36 Лист01-08/3012
Про погодження звільнення Нічика В.І.

169
21.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02330/08-20 Лист01-11/0302
Про виділення коштів на реалізацію соціально 
важливих об'єктів

170
17.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

02331/08-20 Лист01-14/0298
Про виділення коштів на реконструкцію водогону 
та будівництво насосної станції

171
16.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02350/08-36 Лист01-08/0317
Про погодження призначення Борисенко А.Г.

172
23.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02388/08-36 Лист02-02/48-к
Про погодження звільнення Масленнікова Ю.Т.

173
15.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02393/08-22 Лист01-22/106
Про пропозиції до паспорту міжміського 
автобусного маршруту "Розівка (АС)  - Мелітополь 
(АС), ч/з Більмацьку АС, Чернігівську АС"

174
17.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

02389/08-20 Лист05-54/0102
Про співфінансування

175
17.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02353/08-36 Лист01-01-16/0254
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Чмильовій В.В.

176
15.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02391/08-20 Лист01-01-16/0284
Про виділення коштів для поліпшення житлових 
умов Слівінському А.М.

177
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02257/08-36 Лист01-24/0194
Про погодження звільнення Свириденко З.І.

178
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ 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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Форма зберігання 
документа

02297/08-36 Лист01-24/0191
Про погодження надбавки Проценку М.Г.

179
15.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02313/08-36 Лист01-24/0169
Про погодження призначення на посаду директора 
ДП шовківничий радгосп "Пологівський" Набоки 
О.Г.

180
06.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02404/08-37 Лист01-11/0180
Про нагородження Курмана С.І.

181
10.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02224/08-32 Лист01-20/132
Про розірвання договорів оренди земельних 
ділянок

182
03.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02332/08-20 Лист01-36/0094
Про виділення коштів на реалізацію соціально 
важливих об'єктів

183
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02174/08-36 Лист01-11/0135
Про погодження надбавки Дудукалову В.С.

184
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

02280/08-24 Лист01-23/132
Про реконструкцію водогону с. Привільне та с. 
Придніпровське

185
15.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

02392/08-46 Лист02-01-07/119
Про забезпечення житлом гр. Слівінського А.М.

186
21.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів
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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

02282/08-24 Лист01-13/202
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу мереж водопостачання

187
14.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02285/08-24 Лист01-028вих48
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про газифікацію сіл Ботієве, Строганівка, 
Бабанівка

188
17.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02286/08-38 Лист01-28вих.94
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

189
28.02.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02319/08-20 Лист41
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

190
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02320/08-20 Лист40
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання шкільного автобуса

191
20.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02333/08-22 Лист01-21/344
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення шкільного автобусу

192
23.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02334/08-22 Лист81
НОВОМИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт моста

193
17.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ 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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02362/08-38 Лист02-01-23/182
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

194
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

02402/08-43 Лист22-ц/778/5/17
Судова повістка про виклик до суду на 25.04.2017

195
17.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02358/08-34 Лист01/7-17/1418
Про перевірку місць зберігання боєприпасів 
Запорізької області

196
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

02355/08-32 Лист13-8-0.3-1762/2-
Про отримання у власність земельних ділянок 
учасниками АТО на території Василівського р-ну

197
23.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

02384/08-25 Лист02.3-10/1409
Про залучення фахівців територіальних органів 
Держпродспоживслужби до робочих комісії з 
визначення готовності оздоровчих закладів до 
роботи влітку 2017 року

198
20.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02401/08-43 Ухвала908/518/16
Про поновлення провадження у справі

199
21.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

02383/08-22 Лист04-42-399/16
Про нові тарифи на послуги поштового зв'язку

200
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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№
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02361/08-32 Лист01-08/290
Про затвердження зведеного типового 
мобілізаційно-оперативного плану ліквідації 
лісових пожеж

201
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02377/08-44 Лист104/пр
Про надання автобусу 27.03.2017

202
24.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

02275/08-45 Лист39-Р/1
Про проведення позачергової Конференції 
ЗОСППР "Потенціал" 24.03.2017

203
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02247/08-32 Лист423/43/27/8/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

204
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02298/08-32 Лист0-28-0.4-209/2-1
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У 
ПОЛОГІВСЬКОМУ Р-НІ
Про відмову від права постійного користування на 
земельну ділянку

205
17.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

02236/08-36 Лист102
Про проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець"

206
20.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

02271/08-41 Лист50-2687вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин ПП 
"Клєо"

207
17.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
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02357/08-41 Подання32-90вих-17
Про службове розслідування стосовно директора 
ДНЗ "Мелітопольський будівельний центр 
професійно-технічної освіти" Єременка В.М. 

208
27.02.2017від

№
від 24.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02360/08-41 Лист08-126вих17
Про заходи щодо попередження самогубства серед 
дітей

209
21.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02403/08-43 Лист05/2-2159-17
Про розірвання договору оренди та повернення 
земельної ділянки

210
21.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02221/08-22 Лист10/373
Про вжиття заходів з покращення санітарного 
стану доріг

211
14.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02278/08-32 Лист19/423
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

212
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02314/08-22 Лист10/443
Про кошти на ремонт дороги О080789 Запоріжжя - 
Біленьке

213
21.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

02232/08-41 Лист1940/39/107/01-2
Про надання актів обстеження промислових 
майданчиків та спеціалізованих підприємств

214
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02276/08-41 Лист2006/39/107/03-2
Про звернення гр. Провандовської В.Л.

215
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02203/08-41 Лист59/19/1-44нт
Про технічний стан шляхопроводу у м. Мелітополь 
Запорізької області

216
15.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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02292/08-41 Лист59/3/2-702нт
Про надання інформації стосовно гр. Стьопіна С.О.

217
15.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02293/08-41 Лист59/3/3-720нт
Про надання інформації стосовно Ахвердяна Г.Д.

218
15.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02294/08-41 Лист59/3/3-713нт
Про надання інформації стосовно Мамедова Н.М.

219
15.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02295/08-41 Лист59/3/3-706нт
Про надання інформації стосовно Татарашвілі Т.А.

220
15.03.2017від

№
від 22.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

02375/08-41 Лист04-08-07-15/153
Про результати фінансового аудиту діяльності ДП 
"Запорізький НДПІ землеустрою"

221
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02201/08-39 Лист21-40-463
Про процедуру призначення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та 
відповідних сільських, селищних, міських голів

222
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02202/08-39 Постанова52
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

223
17.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

02217/08-27 Лист02.2/761
Про впровадження в архівних установах 
безготівкової оплати за архівні послуги

224
09.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02263/08-21 Лист1639/0/20-17
Про функціонування ІАС ДНК

225
15.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба фінансового моніторингу України

02379/08-20 Лист423/9150-04
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Про питання фінансового моніторингу

226
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02279/08-22 Лист566/1/5.2-6
Про експеримент з фінансового забезпечення 
реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг 
загального користування

227
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02239/08-43 Лист41-01/10/5-17
Про заперечення у справі за позовом Концерну 
"Міські теплові мережі"

228
14.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02256/08-22 Лист47-01/12/5-17
Про виставку-форум "Незалежна теплоенергетика" 
11-13.04.2017 у м. Києві

229
20.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02370/08-22 Лист54-01/12/5-17
Про участь у виставці електромобілів та гібридів 
PLUG-IN UKRAINE 07-09.04.2017

230
22.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

02252/08-32 Лист2-6.2-6/1424-17
Про видачу дозвільних документів

231
16.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

02346/08-41 Лист30-20/7586/17
Про надання переліку юридичних осіб, які входять 
до сфери управління адміністрації

232
22.03.2017від

№
від 23.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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02376/08-42 Лист30-20/7118/17
Про виконання Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 роки

233
20.03.2017від

№
від 24.03.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

02269/08-36 Лист29/94/22-17
Про навчання за тренінговою програмою "Сучасне 
лідерство: новий підхід до державного управління"

234
14.03.2017від

№
від 21.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

02245/08-24 Лист44/01/10
НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про забезпечення дотримання вимог закону у сфері 
надання комунальних послуг

235
15.03.2017від

№
від 20.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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