
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.03.17 по 31.03.17

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
Заступники голови ОДА

02497/08-22 Доповідна запискаб/н
ДАВТЯН Д.О.
Про затвердження плану проведення моніторингу 
господарської діяльності, пов'язаної з 
металобрухтом на 2017 рік

1
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02576/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
мікрогранти для проведення заходів з 
енергозбереження будинків ОСББ

2
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02601/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів для забезпечення мешканців 
області витратними матеріалами для гемодіалізу 
компанії Fresenius Medical Care

3
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02609/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Гавришенка В.М. (та інші)

4
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02610/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Сергієнко В.З. (та інші)

5
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02412/08-10 Депутатське звернення04-14/16-5647п
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про висновок щодо відповідності законодавству 
проекту рішення Приморської міської ради про 
добровільне об'єднання територіальних громад

6
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Народні депутати України

02537/08-10 Депутатське звернення48-03/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про включення до переліку інвестиційних програм 
проекту "Реконструкція будівлі музею-комплексу 
"Кам'яна Могила"

7
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02596/08-10 Депутатське звернення270-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання спеціалізованої техніки для 81 
виборчого округу

8
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

02480/08-35 Лист4.1-647/17-137
Про знаття з контролю листа від 27.02.2015 № 
4-408/15-28 щодо забезпечення потреб ВПО

9
23.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

02482/08-34 Лист51-03/2017
ГО "ЦЕНТР ЗАПОБІГАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ"
Про підвищення рівня техногенної безпеки у 
Запорізькій області та виконання вимог чинного 
законодавства у сфері техногенної безпеки

10
20.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02561/08-35 Лист06/35-33
ВГО ІНВАЛІДІВ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ГЛУХИХ"
Про включення підприємств УТОГ до програми 
економічного розвитку регіону та завантаження їх 
обсягами робіт

11
23.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми
2
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02473/08-33 Листб/н
ФОНД "ОСВІТА ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ"
Про тренінги "Успішні локальні громади"

12
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02506/08-33 Лист165
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ"
Про візит до В'єтнаму 23-26.04.2017

13
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02432/08-32 Лист4/224
ГОРНОСТАЇВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про право користування землею

14
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02435/08-36 Лист438/15-3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА 
ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"
Про направлення на навчання до магістратури 
державної служби

15
20.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02439/08-36 Лист23-11/155
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у 2018 році

16
17.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02449/08-32 Лист1-3-1/91
ДП НСК "ОЛІМПІЙСЬКИЙ"
Про відновлення меж земельної ділянки по вул. 
Макарова, 50 "А", м. Бердянськ

17
01.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02450/08-32 Лист1808
ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про припинення прав користування земельними 
ділянками

18
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02485/08-32 Лист11
КИЇВСЬКИЙ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
Про мораторій на рубки лісів

19
23.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3
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02489/08-24 Доповідна запискаб/н
РАДНИК ГОЛОВИ СУШКО М.Ю.
Про будівництво надземного переходу між 
корпусами КУ "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

20
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02508/08-27 Лист38
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ 
УКРАЇНИ
Про запрошення колективів Запорізької обласної 
філармонії до участі у Міжнародному фестивалі 
"Київ Музик Фест" (жовтень 2017 року)

21
21.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02547/08-33 ЛистUNDP/2017/Env
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ
Про засідання "круглого столу" на тему: "Цілі 
сталого розвитку: регіональний вимір в Україні" 
20.04.2017 в м. Києві

22
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02560/08-36 Лист03/1-2-14/1-149
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 03-26.04.2017

23
28.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02569/08-30 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНОК 
"ЯВОРИНА"
Про проект Державної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 
2018-2022 роки

24
30.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02589/08-41 Лист31/8-1463
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про заключення Договору про співпрацю

25
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Партії та громадські організації

02436/08-38 Лист24/6
ГО "НАРОДНА РАДА"
Про налагодження співпраці

26
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

4
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02437/08-27 Лист22/6
ГО "НАРОДНА УКРАЇНА"
Про сприяння в проведенні "Фестивалю-конкурсу" 
"ART-UKRAINE"

27
17.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Посольства

02564/08-33 Лист01-38/3Д-8
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про проведення виставки-презентації 04.04.2017 в 
м. Києві

28
24.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

02443/08-43 Лист808/2963/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду за позовом Іванова А.В.

29
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02446/08-43 Ухвала910/103/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду за позовом Концерну "Міські 
теплові мережі"

30
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02447/08-43 Лист826/19423/16/65
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Повістка про призначення розгляду справи за 
позовом Балакан Т.А. на 03.04.2017

31
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02523/08-43 Ухвала908/1947/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

32
09.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

02490/08-28 Лист69
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про організацію зустрічі з питань покращення 
ефективності сектору охорони здоров'я 03.04.2017

33
24.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02408/08-09 Доручення11569/0/1-17
(Г. Зубко) Про селекторну нараду з питань 
результатів проходження опалювального сезону 
2016/17 28.03.2017

34
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02414/08-09 Доручення10538/2/1-17
(В. Гройсман) Про функціонування Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування

35
25.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02415/08-09 Доручення10384/1/1-17
(С. Кушнір) ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ"
Про надання підтримки

36
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02416/08-09 Доручення11240/1/1-17
(П. Розенко) НДУ ШКРУМ А.І.
Про сприяння волонтерській діяльності

37
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02417/08-09 Доручення11080/1/1-17
(В. Кістіон) Про виділення Запорізькій області 
субвенції з державного бюджету

38
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02418/08-09 Доручення9676/1/1-17
(В. Гройсман) Про створення координаційної 
робочої групи з питань державної реєстрації 
земельних ділянок, що належать до земель оборони

39
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02419/08-04 Протокол11578/0/1-17
(В. Кістіон) Про можливі порушення Закону 
України "Про забезпечення комерційного обліку 
природного газу"

40
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ 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

02420/08-09 Доручення10514/1/1-17
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про реалізацію Рішення "Основні проблеми 
управління людським капіталом на прикладі 
Херсонської області"

41
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02422/08-03 Постанова171
Про внесення змін до Порядку проведення 
щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий 
державний службовець"

42
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02423/08-03 Розпорядження185-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
квітні-травні 2017 року

43
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02424/08-03 Розпорядження192-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
13.07.2016 № 502 "Про запровадження реалізації 
пілотного проекту щодо державної реєстрації 
шлюбу"

44
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02425/08-03 Розпорядження201-р
Про затвердження переліку та складу госпітальних 
округів Запорізької області

45
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02426/08-03 Розпорядження186-р
Про розподіл у 2017 році залишку коштів 
спеціального фонду державного бюджету для 
підтримки регіональної політики

46
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02427/08-03 Постанова163
Про визнання такими, що втратили чинність деяких 
постанов КМУ

47
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02428/08-03 Постанова164
Про внесення змін до постанови КМУ від 
04.03.2004 № 269 і визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов КМУ

48
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02429/08-03 Постанова173
Про внесення змін у додаток до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання витратних матеріалів для 
закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для 
інгаляційної анестезії

49
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02475/08-09 Доручення11370/1/1-17
(П. Розенко) НДУ ВЕСЕЛОВА Н.В.
Про проживання ВПО у пансіонатах, санаторіях, 
дитячих таборах

50
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02476/08-09 Доручення11698/0/1-17
(В. Гройсман) Про розміщення відселених жителів 
Харківської області із району виникнення 
надзвичайної ситуації

51
24.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02477/08-09 Доручення2413/0/2-17
(В. Гройсман) Про своєчасне подання декларацій

52
24.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02478/08-09 Доручення9075/1/1-17
(Г. Зубко) Про проведення Дня благоустрою 
територій населених пунктів 08.04.2017

53
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02518/08-09 Доручення11431/1/1-17
(В. Федорчук) КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про рейдерське захоплення підприємства та 
розкрадання бюджетних коштів

54
27.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02519/08-09 Доручення11040/1/1-17
(Г. Зубко) Про відпустку Бриля К.І.

55
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02554/08-04 Витяг з протоколуВП 24
(В. Гройсман) 7. Про хід виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування у 2017 році

56
22.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02555/08-09 Доручення11732/1/1-17
(П. Розенко) Про альтернативну (невійськову) 
службу

57
28.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02591/08-09 Доручення633/0/3-17
(В.Бондаренко) Про порядок надсилання 
документів

58
29.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02592/08-09 Доручення10579/1/1-17
(В.Гройсман) Про загрозу зупинки ПАТ 
"Український графіт"

59
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02593/08-09 Доручення12046/1/1-17
(В. Гройсман) Про запровадження механізму 
реімбурсації та референтного ціноутворення на 
лікарські засоби

60
29.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02594/08-09 Доручення10306/1/1-17
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 15.03.2017 № 63 "Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
15.03.2017 "Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)"

61
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

02582/08-32 Лист5/1-8/2345-17
Про заходи щодо покращення стану вод малих 
річок

62
28.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02583/08-32 Лист5/1-8/2344-17
Про проведення акції "День довкілля" 08.04.2017

63
28.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02543/08-47 Лист2301-06/8432-03
Про результати планової інвентаризації 
комп'ютерних програм

64
15.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02573/08-22 Лист3211-03/10311-0
Про узгоджувальну нараду щодо визначення 
уповноваженого органу управління ДП "Медвироб" 
04.04.2017 у м. Києві

65
30.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02578/08-27 Лист4503-06/10299-0
Про пропозиції до плану заходів реалізації 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року

66
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02579/08-33 Лист4232-06/10231-0
Про участь у ХІІ Міжнародній виставці-ярмарку 
сучасного обладнання для сільського господарства 
30.05-02.06.2017 у м. Ташкент (Узбекистан)

67
29.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02467/08-34 Лист04/33-2719
Про надання інформації стосовно Комплексного 
плану заходів щодо реалізації положень Проектної 
загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання в Україні

68
27.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02468/08-33 Лист02/18-2695
Про погодження проекту Плану заходів щодо 
реалізації домовленостей, досягнутих під час 
шостого засідання Міжурядової 
українсько-іранської спільної комісії з 
економічного та торгівельного співробітництва

69
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

02586/08-37 Лист279/8/15-17
Про присвоєння почесного звання Зубко Т.В.

70
23.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02587/08-36 Лист168/8/42-17
Про погодження призначення Михайлова Я.Б.

71
21.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство молоді та спорту України

02558/08-29 Лист2715/14
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на 2017-2021 роки"

72
28.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02597/08-29 Лист2753/14
Про участь у Всеукраїнському форумі "Співпраця - 
2017"

73
29.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

02584/08-47 Лист220/2605
Про порядок надсилання документів

74
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02433/08-37 Лист1/11-2717
Про присвоєння почесного звання Слиньку Г.І.

75
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02434/08-37 Лист1/11-2715
Про нагородження Почесною грамотою КМУ 
Гуренко О.І.

76
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02538/08-28 Лист05.01-11/7925
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Національного плану заходів 
щодо неінфекційних захворювань для досягнення 
глобальних цілей сталого розвитку"

77
21.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02574/08-28 Лист19.1-07-665/901
Про створення госпітальних округів

78
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства
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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

02459/08-19 Лист7/31-2950
Про доповнення Рекомендацій щодо підготовки 
щорічних звітів голів місцевих держадміністрацій 
показниками, що характеризують роботу із 
зверненнями громадян

79
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02469/08-33 Лист8/12-24-17
Про підготовку до проведення 5-го засідання СМК 
Туркменістан

80
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02471/08-25 Лист7/12-3161
Про участь у семінарі з питань тендерних процедур 
30.03.2017

81
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02484/08-25 Лист7/12-3160
Про тендерну документацію

82
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02548/08-26 Лист7/19-3282
Про реалізацію проектів зі створення нового 
освітнього простору

83
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02575/08-22 Лист7/9-3345
Про споживання природного газу

84
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02595/08-20 Лист7/12-3374
Про Орієнтовний графік виконання завдань та 
План реалізації програми

85
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ паперовий паперова

02607/08-33 Лист7/12-3402
Про виставку-презентацію білоруської 
пасажирської і комунальної техніки 04.04.2017 у м. 
Києві

86
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02454/08-30 Лист6236/0/2-17/37
Про популяризацію національного усиновлення

87
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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02470/08-35 Листб/н
Про обрахування заборгованості за рішеннями 
національних судів у рамках виконання рішень 
Європейського суду з прав людини

88
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02472/08-35 Лист6270/0/2-17/38
Про ситуацію торгівлі людьми в Україні

89
24.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02526/08-35 Лист6474/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

90
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02527/08-35 Лист6509/0/2-17/27
Про рекомендації щодо змісту територіальних угод 
і колективних договорів

91
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02604/08-35 Лист6511/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

92
28.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

02409/08-20 Лист07010-07-21/770
Про надання інформації щодо використання коштів 
освітньої субвенції

93
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

02559/08-41 Лист2722/8/14-17
Про забезпечення захищеними носіями особистих 
ключів

94
24.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02570/08-44 Лист001-1799/44
Про припинення функціонування КПП 
"Бердянськ-Місто"

95
23.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

02438/08-20 Лист01-09/478
Про залучення коштів міського бюджету

96
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02516/08-22 Лист03/02-23/00779
Про участь в міжнародній конференції з питань 
енергозбереження 14.04.2017 в м. Запоріжжі

97
27.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02588/08-22 Лист0385/10
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про порушення перевезення за маршрутом № 202

98
17.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02442/08-41 Лист02-37/194-3
Про роботу з документами, що містять службову 
інформацію

99
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02562/08-36 Лист1097/02-45-8
Про надання копій рішень щодо перейменування 
(реорганізації) Управління головного архітектора 
м. Мелітополя в Управління архітектури і 
містобудування

100
24.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

02585/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ ВІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про будівництво кар'єру зі збагачення і переробки 
руд на території Павлівської сільської ради

101
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська міська рада

02566/08-32 Лист03-13/599
Про недопущення реорганізації ДП "Приморське 
лісове господарство"

102
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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02441/08-17 Розпорядження23-р
Про скликання одинадцятої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання 06.04.2017

103
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02448/08-17 Лист0518/01-11
Про придбання автобусу для КЗ "ЗАПОРІЗЬКА 
ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР

104
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02491/08-17 Лист1208/01-11
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про співфінансування заходів щодо 
водозабезпечення у Вільнянському районі

105
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02493/08-17 Лист1162/01-21
НДУ КИШКАР П.М.
Про фінансування ФСТ "Колос", ФСТ "Спартак", 
ФСТ "Україна"

106
24.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02530/08-17 Лист1071/01-11
Про аварію на водозабірній свердловині в с. 
Новоіванівка

107
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02531/08-17 Лист1173/01-11
КУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДИТИНСТВО" ЗОР
Про кошти на оснащення фізіотерапевтичною 
апаратурою КУ "Молочанський дитячий санаторій" 
ЗОР

108
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02532/08-17 Лист1081/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2" 
ЗОР
Про виділення коштів на будівництво модульної 
котельні

109
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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02533/08-17 Лист1203/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів для утилізації 
небезпечних відходів

110
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02534/08-17 Лист1032/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про кошти на харчування пацієнтів лікарні

111
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02549/08-17 Лист01-26/0303
Про підготовку проектів рішень

112
27.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

02608/08-22 ЛистZp04.2-ЛВ-5603-
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам та підприємствам теплоенергетики з 
01.04.207

113
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

02581/08-22 Лист005-008/5207
Про пошкодження кабелів в кабельних каналах 
каналізації електрозв'язку

114
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

02510/08-37 Лист1/09-15-253
Про нагородження Клейнера І.С. (та інші)

115
27.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02487/08-35 Лист80
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про введення у правове поле погашення 
заборгованості із заробітної плати працівникам КП 
"Облводоканал" ЗОР

116
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02495/08-22 Лист19
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про пасажирські перевезення

117
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02496/08-22 Лист20
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про пасажирські перевезення

118
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02461/08-22 Листб/н
ТОВ "ПРОМЕНЕРГОГАЗСЕРВІС"
Про ліцензію з виробництва теплової енергії

119
27.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02462/08-22 Листб/н
ТОВ "СТАНДАРТ-2010"
Про ліцензію з виробництва теплової енергії

120
27.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02463/08-22 Листб/н
ТОВ "НВП" "ЗАПОРІЗЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ"
Про ліцензію з виробництва теплової енергії

121
27.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02525/08-32 Листб/н
ТОВ "СІГМА КАПІТАЛ"
Про пошук сільськогосподарської ділянки землі 
для інвестиційного проекту

122
29.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02577/08-22 Лист56
ТОВ "СТАРТ, ЛТД - 93"
Про перевірку промислового майданчику

123
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02600/08-22 Лист3
ТОВ "БЕРДЯНСЬКТЕПЛОСЕРВІС"
Про заяву на видачу ліцензії щодо виробництва 
теплової енергії

124
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти
17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02452/08-18 Лист02-упо
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ 
ОРГАН НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про виникнення колективного трудового спору між 
найманими працівниками ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" та ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

125
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02492/08-27 Лист24
ЗВПУ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про участь у засіданні "круглого столу" 29.03.2017

126
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02498/08-20 Лист196/06-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про фінансування природоохоронних заходів

127
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02507/08-25 Лист28
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про корупційну небезпеку Меморандуму

128
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02524/08-36 Лист6-П
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про контракт з Кашубою О.В.

129
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02536/08-22 Лист636/11-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про укладення договору транспортування 
природного газу

130
29.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02539/08-35 Лист212/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про проведення телемарафону "Пам'ять"

131
29.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"
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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

02502/08-36 Лист170
Про кандидатуру до складу наглядової ради НЗ 
"Хортиця"

132
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02494/08-29 Лист34
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про запрошення на Чемпіонат України з 
Українського рукопашу "Спас" 01.04.2017

133
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02503/08-22 Лист22-03/17-1
ВП "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВГО 
"ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ТРАНСПОРТНОЇ 
БЕЗПЕКИ"
Про пасажирські перевезення

134
22.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02504/08-44 Лист28
ГО "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"
Про включення Куліша П.М. до складу Ради 
Оборони Запорізької області

135
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02511/08-22 Лист5
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА 
АВТОМОБІЛІСТІВ"
Про пасажирські перевезення

136
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02512/08-22 Лист6
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА 
АВТОМОБІЛІСТІВ"
Про пасажирські перевезення

137
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02528/08-20 Лист290317/1
ГО "МІЖРАЙОННА СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО"
Про кошти на ремонт житлових будинків для сімей 
загиблих учасників АТО

138
29.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02553/08-22 Лист29/03-17-1
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про пасажирські перевезення

139
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02571/08-38 Лист23
ГПО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про надання даних про стан безробіття

140
26.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02557/08-15 Лист43-01/237
Про проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 
(травень-червень 2017 року)

141
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

02421/08-02 Указ75/2017
Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами Великого 
терору - масових політичних репресій 1937-1938 
років

142
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02556/08-02 Указ84/2017
Про відзначення у 2017 році Дня пам'яті та 
примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні

143
28.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

02474/08-20 Лист01-38/392
Про виділення коштів на ремонт будівлі 
Василівського районного військового комісаріату

144
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02598/08-45 Лист01-20/424
Про відвідування району 11.04.2017

145
31.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02529/08-37 Лист01-08/0346
Про нагородження Сироватки Л.І.

146
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02602/08-47 Лист01-17/0132
Про надання доступу Подольській Ю.В. до 
автоматизованої системи

147
09.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02567/08-37 Лист01-34/101
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Чепурній О.К.

148
15.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02603/08-37 Лист02-02/50-к
Про нагородження Карпуша О.В. (та інші)

149
27.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02565/08-35 Лист01-01-16/0303
Про проведення перевірки підприємств щодо 
дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці

150
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02550/08-32 Лист01-24/0043
Про порушення у використанні земель 
сільськогосподарського призначення

151
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02590/08-20 Лист0528/01-29
Про виділення коштів за здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

152
29.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада

02515/08-20 Лист01-22/129
Про забезпечення освітньої та медичної субвенції

153
24.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02413/08-10 Депутатське звернення02-01-16/257
ЛЮЦЕРНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам АТО

154
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02431/08-10 Депутатське звернення123
ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт центральної дороги с. Вознесенка

155
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02451/08-24 Листб/н
СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення комунальних підприємств

156
27.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02455/08-32 Лист01-24/33
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про земельну ділянку із земель запасу

157
15.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02456/08-26 Лист623
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про збереження навчальних закладів

158
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02544/08-20 Лист269
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів у 2017 році з обласного 
екофонду на придбання сміттєвозу

159
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02545/08-20 Лист01-028вих.54
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів у 2017 році з обласного 
екофонду на придбання сміттєвозу

160
27.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02546/08-21 Лист
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу державного майна по вул. Б. 
Хмельницького, 57 "в" у комунальну власність

161
29.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

02552/08-47 Лист000247/05
Про доступ користувачів до АС ЗОДА-5

162
30.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

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

02465/08-36 Лист172/03-17
Про участь у проведенні навчання 28.03.2017

163
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02540/08-36 Лист174/03-17
Про участь у проведенні навчання 30.03.2017

164
29.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

02572/08-29 Лист02.3-10/1634
Про пропозиції щодо підготовки розпорядження 
Запорізької облдержадміністрації "Про організацію 
оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 
2017 року"

165
28.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02464/08-41 Лист333/01/6-2017
Про надання копій документів, що надавалися ТОВ 
"Євро-Спец-Сервіс" та ТОВ "Сталь Інвест 
Компані"

166
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02466/08-41 Лист335/01/14-2017
Про внесення змін до проекту рішення облради 
"Про внесення змін і доповнень до рішення 
обласної ради від 26.01.2017 № 59 "Про обласний 
бюджет на 2017 рік"

167
27.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02514/08-41 Лист317вх/01/08-201
Про заходи з приведення вулично-дорожньої 
мережі до належного стану

168
23.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02444/08-43 Ухвала908/38/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

169
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02445/08-43 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

170
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02520/08-43 Ухвала908/55/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

171
22.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02521/08-43 Ухвала908/47/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

172
22.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02522/08-43 Ухвала908/52/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

173
22.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02568/08-43 Ухвала908/26/17
УХВАЛА суду за позовом "Агрос-М"

174
23.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02605/08-43 Ухвала908/38/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз"

175
27.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02606/08-43 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз"

176
27.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області

02517/08-45 Лист1008-23.7 806
Про погодження плану роботи на 2017 рік

177
23.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
24
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

02458/08-32 ЛистГ-36/10-13/1/03
Про екологічну ситуацію у Відрадне

178
23.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02501/08-32 Лист1047/02
Про ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ

179
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

02457/08-20 Лист9/91/08-70-19
Про щомісячні індикативні показники надходжень 
митних платежів до загального фонду державного 
бюджету

180
21.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

02563/08-22 Лист04-42-423/16
Про внесення змін до Граничних тарифів на інші 
послуги поштового зв'язку

181
28.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

02551/08-44 Лист19/91/08-70-19
Про показники надходжень митних платежів

182
21.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

02488/08-35 Лист10.3/168
Про результати Форуму "Діалог між внутрішньо 
переміщеними особами та приймаючою громадою 
щодо працевлаштування ВПО в Запоріжжі"

183
27.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

02580/08-22 Лист124-24
Про злочинні посягання на об'єкти зв'язку

184
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02541/08-44 Лист137/пр
Про проведення зустрічі 03.04.2017

185
16.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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02542/08-44 Лист140/пр
Про заходи щодо відбору кандидатів на військову 
службу за контрактом у V циклі 1 кварталу 2017 
року

186
20.03.2017від

№
від 30.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02411/08-41 Лист1598/52-2017
ПРИМОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про розкрадання майна з території б/в "Альбатрос" 
у м. Приморськ

187
13.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02599/08-37 Лист3376/41/32/01-20
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В М. 
ЗАПОРІЖЖІ
Про нагородження Бахтіна А.В. (та інші)

188
30.03.2017від

№
від 31.03.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

02509/08-36 Лист119
Про потребу у підвищенні кваліфікації 
держслужбовців

189
28.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02500/08-41 Лист05/1-328вих-17
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини

190
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02460/08-44 Лист10/462
Про демонтаж блок-посту в с. Григорівка

191
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02479/08-32 Лист19/460
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі для розташування 
дороги Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ

192
24.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02499/08-20 Лист5/479
Про експеримент з фінансового забезпечення 
реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг 
загального користування

193
28.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

02483/08-41 Лист2024/39/107/01-2
Про складення протоколу відносно голови 
Токмацької РДА Джіоєва Г.Д.

194
21.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02513/08-41 Лист59/6/2-430нт
Про надання інформації щодо підприємств 
промисловості, будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
надрокористування, екологічної та техногенної 
безпеки

195
20.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02535/08-41 Лист59/31/101
Про надання Переліку об'єктів 
природно-заповідного фонду України на території 
Запорізької області

196
20.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

02453/08-20 Лист04-08-06-15/147
Про зменшення заборгованості КП "Облводоканал" 
ЗОР з різниці в тарифах

197
17.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02430/08-39 Постанова57
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

198
24.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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02481/08-34 Лист16-4294/162
Про захисні споруди цивільного захисту

199
22.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

02440/08-34 Лист16-4125/161
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

200
20.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02505/08-22 Лист66-01/11/5-17
Про участь у Форумі енергоефективного 
партнерства 21.04.2017

201
27.03.2017від

№
від 29.03.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

02410/08-41 Лист0433-111/10572
Про надання копій документів стосовно ТОВ 
"Сільськогосподарське виробниче товариство із 
забезпечення інвалідів"

202
22.03.2017від

№
від 27.03.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Федерація роботодавців

02486/08-24 Лист01/23-03-108
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про Галузеві угоди у сфері ЖКГ

203
23.03.2017від

№
від 28.03.2017
№ 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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