
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.04.17 по 14.04.17

Ф21-КА

№
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(адресат)
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02929/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про забезпечення джерелами автономного 
живлення КУ "Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня" ЗОР

1
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02930/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Аджимян О.Р. (та інші)

2
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02931/08-38 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про необхідність прийняття "Програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Запорізькій 
області на 2017-2020 роки"

3
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02944/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Богданова С.В. (та інші)

4
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02960/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на освітлення сцени в КУ 
"Запорізький обласний театр ляльок" ЗОР

5
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03016/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про ситуацію формування фонду заробітної плати 
в КУ "Запорізьке обласне бюро судово-медичної 
експертизи" ЗОР на 2017 рік

6
13.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

02858/08-10 Депутатське звернення04-25/15-321(82
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про медичну допомогу гр. Ненченку В.М.

7
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02860/08-10 Депутатське звернення04-25/15-321/1(8
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про медичну допомогу гр. Ненченку В.М.

8
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02875/08-10 Депутатське звернення04-13/11-783(84
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання Переліку об'єктів будівництва

9
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02922/08-14 Лист04-25/13-335(84
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про курси підвищення кваліфікації у сфері 
публічних закупівель

10
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Народні депутати України

02864/08-10 Депутатське звернення187/02-08-11764
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про ремонт житлового будинку для гр. Гаврилюка 
Р.О.

11
20.03.2017від

№
від 10.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

02880/08-44 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про виділення батареї звукометричної розвідки 
польового кабелю зв'язку П 247

12
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

02844/08-38 Лист30
БФ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МІСТ"
Про благодійну допомогу

13
30.03.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03014/08-33 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ТРЕЙД-КЛУБ В УКРАЇНІ
Про відвідування Запорізької області 15-16.06.2017

14
13.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2
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Джерело  інформації 
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03025/08-27 Лист35-04/17
МГО "КОНКУРС - ФЕСТИВАЛЬ "ЧАРІВНА 
СВІЧКА"
Про фестиваль "Віночок Миру і Добра" 
25-28.05.2017 у м. Києві

15
01.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03055/08-37 Лист30-03/17-1
ГО "ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
Про нагородження Клопоти Є.А.

16
30.03.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03075/08-31 Лист01-21/17
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про проведення виїзного засідання 22.05.2017

17
10.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

03024/08-32 Лист221-04/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про проекти трьохсторонніх додаткових угод до 
договорів оренди землі

18
05.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

02909/08-32 Листб/н
МАРАХОВ Д.Ю.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

19
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02883/08-32 Листб/н
ТАРАН О.Ф.
Про водний об'єкт на території Михайлівської 
сільської ради

20
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02884/08-42 Лист01/04/17
НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про включення представника Комітету до складу 
Громадської ради

21
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

3
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02892/08-32 Листб/н
ФОП ШАПРАН Ю.В.
Про відведення в оренду земельної ділянки

22
23.02.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02961/08-36 Лист10-31/01/374
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
Про навчання державних службовців

23
10.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02977/08-27 Лист4-з/17
ДУХОВНА РАДА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ
Про урочисту ходу в м. Запоріжжі 16.04.2017

24
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03004/08-43 Адвокатський запит25
АДВОКАТ КОВАЛЬОВ Д.В.
Про усунення порушень законодавства, допущених 
під час прийняття рішення про видачу дозволу на 
спеціальне водокористування

25
10.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03021/08-38 Лист27
АСОЦІАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД
Про реалізацію урядової політики реформ

26
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства

02956/08-33 Лист02-15/53/8
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про участь в економічному форумі 19.05.2017 в м. 
Гомель (Республіка Білорусь)

27
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

02863/08-43 Лист/2/317/6/2017/21
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про рішення суду у цивільній справі за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури № 2

28
03.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

4
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02877/08-43 Лист826/19423/16/66
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали щодо апеляційної скарги Балакан 
Т.А.

29
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

02876/08-30 Лист29
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЩАСЛИВА ДИТИНА"
Про створення дитячих будинків сімейного типу 
"Щаслива оселя"

30
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02887/08-20 Лист04/10
ЗОБФ "ВЕТЕРАНИ ЧОРНОБИЛЮ"
Про фінансування гуманітарних вантажів

31
10.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02951/08-18 Лист0538-17
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом березня 2017 року

32
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02850/08-03 Розпорядження230-р
Про схвалення Концепції Державної соціальної 
програми "Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини" на період до 
2021 року

33
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02851/08-03 Розпорядження229-р
Про схвалення Концепції Державної соціальної 
програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 
року

34
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02852/08-03 Розпорядження232-р
Про погодження передачі нежитлових приміщень у 
смт Чернігівка в державну власність з віднесенням 
їх до сфери управління Пенсійного фонду України

35
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

5
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02853/08-03 Постанова231
Про затвердження переліку груп технічно складних 
побутових товарів, які підлягають гарантійному 
ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в 
цілях застосування реєстраторів розрахункових 
операцій

36
16.03.2017від

№
від 10.04.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02854/08-09 Доручення11800/2/1-17
(В. Гройсман) Про рекомендації щодо стану 
реалізації законодавства про адміністративні 
послуги

37
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02855/08-09 Доручення11514/1/1-17
(С. Кушнір) ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ 
ЦЕНТР "КРУГ"
Про заборгованість щодо відшкодування сум пільг 
та субсидій

38
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02856/08-09 Доручення13378/1/1-17
(В. Федорчук) ВГО "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ 
НАУК"
Про спорудження державної спортивної льодової 
арени в м. Запоріжжі

39
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02903/08-09 Доручення45437/18/1-16
(П. Розенко) Про участь у підписанні Меморандуму 
про взаєморозуміння 13.04.2017 у м. Києві

40
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02904/08-09 Доручення2233/4/1-17
(В. Гройсман) Про засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС 14.04.2017

41
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02905/08-09 Доручення11080/4/1-17
(С. Кубів) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про виділення коштів з державного бюджету на 
заходи щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

42
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

02906/08-09 Доручення14121/1/1-17
(В. Гройсман) Про стратегічні плани діяльності

43
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02968/08-09 Доручення14743/0/1-17
(В. Гройсман) Про селекторну нараду з питань 
відшкодування вартості лікарських засобів 
13.04.2017

44
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02988/08-09 Доручення11954/2/1-17
(В. Гройсман) Про участь у 3-му Національному 
Форумі енергоефективного партнерства

45
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03007/08-09 Доручення13572/1/1-17
(В. Гройсман) Про результати аудиту ефективності 
використання коштів держбюджету на соціальний 
захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

46
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03008/08-09 Доручення14316/1/1-17
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у березні 2017 року

47
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03009/08-09 Доручення12098/1/1-17
(С. Кушнір) Про поділ земельної ділянки

48
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03010/08-09 Доручення13649/1/1-17
(П. Розенко) Про фінансування пільг і субсидій 
населенню

49
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03064/08-09 Доручення14741/1/1-17
(С.Кушнір) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про недопущення будівництва та функціонування 
підприємства зі збагачення та переробки каоліну 
ТОВ "Біляївським збагачувальним комбінатом" на 
території Павлівської сільради Вільнянського р-ну

50
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03065/08-09 Доручення14659/1/1-17
(В. Федорчук) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виділення державної субвенції на 
соціально-економічний розвиток м. Мелітополь

51
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03066/08-09 Доручення13859/1/1-17
(В. Кириленко) ГО "МАРАФОНСЬКА КОМАНДА 
"ВСЕСВІТНІЙ БІГ ЗАРАДИ ГАРМОНІЇ"
Про міжнародну факельну естафету 18.06.2017

52
13.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03067/08-09 Доручення47351/6/1-16
(В.Бондаренко) Про проблемні питання, пов'язані з 
формуванням та діяльністю громадської ради

53
13.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03068/08-09 Доручення14336/1/1-17
(П. Розенко) До листа Канадської неурядової 
федерального рівня організації
Про організацію та проведення міжнародної 
конференції з проблемних питань ВПО 25.04.2017

54
13.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03069/08-09 Доручення14862/1/1-17
(В.Федорчук) Про перегляд підходів до 
формування освітньої та медичної субвенції 

55
13.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03072/08-04 Витяг з протоколуВП 28
(В. Гройсман) 3. Про проекти постанов Кабінету 
Міністрів України

56
05.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03073/08-03 Постанова242
Про внесення змін до постанови КМУ від 
23.11.2016 № 975

57
08.02.2017від

№
від 14.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03074/08-09 Доручення11494/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 22.02.2017 № 1910-VIII "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування спадщини"

58
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02940/08-23 Лист37-11-11/7022
Про структурні підрозділи з питань 
агропромислового розвитку місцевих державних 
адміністрацій

59
15.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

02895/08-32 Лист5/25-8/2768-17
Про вжиття заходів з відзначення Міжнародного 
дня мігруючих птахів 10.05.2017

60
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03030/08-20 Лист232/13-03-17
Про виділення коштів з держбюджету на 
реалізацію заходу "Організація та запровадження 
державної системи моніторингу навколишнього 
природного середовища на регіональному рівні"

61
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03034/08-32 Лист5/25-5/2952-17
Про надання інформації щодо Стратегії екологічної 
політики України до 2020 року

62
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03083/08-32 Лист5/25-8/2740-17
Про виконання Національного плану дій щодо 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням

63
05.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02947/08-21 Лист3622-06/11875-0
Про пропозиції до Реєстру адміністративних послуг

64
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

02969/08-33 Лист4232-06/11599-0
Про VI Міжнародну виставку "TECHNOTEX-2017" 
12-14.04.2017 у м. Мумбаї (Індія)

65
07.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02982/08-25 Лист4231-06/12352-0
Про розробку Експортної стратегії України

66
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02983/08-33 Лист4602-05/12226-0
Про проведення бізнес-місії до Республіки Албанія 
27-30.04.2017

67
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02984/08-33 Лист4232-06/12120-0
Про Міжнародний Ізмірський ярмарок 
18-22.08.2017 (Туреччина)

68
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03031/08-27 Лист4504-07/12491-0
Про утворення робочої групи по ознакуванню та 
маркуванню маршрутів активного туризму

69
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03033/08-33 Лист4232-06/12511-0
Про можливість постачання харчової продукції в 
ПАР

70
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03035/08-33 Лист4314-03/12559-0
Про реєстр зарубіжних компаній-експортерів 
харчової продукції до КСА

71
13.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02932/08-33 Лист06/18-3270
Про проведення засідання Міжурядової 
українсько-кувейтської комісії 11-12.05.2017

72
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

02958/08-27 Лист10-09/11-04
Про розміщення соціальної реклами 03-12.05.2017

73
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03059/08-27 Лист09-02/13-04
Про проведення фотовиставок у рамках "Року 
Японії в Україні"

74
13.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02873/08-31 Лист316/18-2/15-17
Про проведення Робочої наради з питань 
державно-конфесійних відносин 20.04.2017

75
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02846/08-26 Лист1/11-3384
Про Всеукраїнський фестиваль інновацій 
27-29.09.2017

76
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

02923/08-26 Листб/н
ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА 
ГЕТЬМАНА"
Про підготовку фахівців

77
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03079/08-26 Лист1/11-3273
Про надання роз'яснення щодо отримання ліцензії 
на провадження господарської діяльності з 
медичної практики

78
04.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02991/08-28 Лист04.01.14/9513
Про медичну допомогу хворим на спінальну 
м'язову атрофію (СМА)

79
04.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02843/08-19 Лист7/31-3688
Про перелік показників, що застосовуються для 
розрахунку індексу конкурентоспроможності 
регіонів

80
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02891/08-19 Лист7/19-3793
Про відео-нараду з питань проектів ЄІБ 11.04.2017

81
10.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02942/08-32 Лист7/11-3109
Про проведення акції "За чисте довкілля" та Дня 
довкілля у 2017 році

82
24.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

02943/08-32 Лист7/11-3278
Про проведення акції "За чисте довкілля" та Дня 
довкілля у 2017 році

83
29.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02962/08-19 Лист7/31-3822
Про проведення узгоджувальної наради 13.04.2017

84
10.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02963/08-19 Лист7/19-3877
Про участь у засіданні комісії з відбору проектів 
регіонального розвитку 13.04.2017

85
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02966/08-24 Лист7/17-3802
Про середнє значення ринкової вартості житла

86
10.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02986/08-24 Лист7/9-3878
Про участь у нараді з питань підсумків 
проходження опалювального сезону 2016/17 року 
20.04.2017

87
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02987/08-19 Лист7/19-3943
Про участь у засіданні комісії з відбору проектів 
регіонального розвитку 13.04.2017

88
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03076/08-24 Лист7/10-4001
Про врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
за спожиті енергоносії

89
13.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02847/08-28 Лист7244/0/2-17/23
Про врегулювання питання надання медичної 
допомоги підопічним інтернатних установ

90
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02889/08-29 Лист7421/0/2-17/26
Про проведення Форуму "Від серця України до 
серця дитини" в Полтавській області 26-29.04.2017

91
08.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02953/08-35 Лист7571/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

92
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02970/08-35 Лист7269/0/2-17/23
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії Національного плану дій 
з питань старіння до 2022 року"

93
06.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02990/08-30 Лист7687/0/2-17/38
Про участь у семінарі з питань протидії 
жорстокому поводженню з дітьми 19-20.04.2017 у 
м. Києві

94
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03063/08-29 Лист7874/0/2-17/38
Про номінантів на отримання призу за креативність 
жінок, які проживають у сільській місцевості

95
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

02937/08-20 Лист33040-06-5/8779
Про дотримання вимог законодавства у сфері 
внутрішнього аудиту

96
03.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна поліція України

02908/08-41 Лист3626/03/26-2017
Про погодження реорганізації ДУ "Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку "Морська хвиля"

97
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03061/08-29 Лист01-2189/36
Про необхідність розвитку спортивної 
інфраструктури у м. Бердянську

98
07.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03062/08-24 Лист01-2194/41
Про клопотання щодо надання згоди на прийняття 
затрат

99
07.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

03003/08-37 Лист01-01-40/1555
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Струпинській Н.Т.

100
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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Мелітопольський міськвиконком

02920/08-32 Лист02-24/259-1
Про надання копій матеріалів

101
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

02915/08-10 Депутатське звернення3
Про створення госпітального округу з центром у 
місті Токмак

102
23.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02916/08-10 Депутатське звернення4
Про виділення коштів додаткової дотації для м. 
Токмака з обласного бюджету

103
23.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03052/08-10 Депутатське звернення57/76
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про придбання апарату "Лакомат" для дітей з ДЦП

104
13.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

02933/08-17 Рішення9
Про план роботи Запорізької обласної ради на 2017 
рік

105
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02934/08-17 Рішення10
Про Положення про Президію Запорізької обласної 
ради

106
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02935/08-17 Рішення12
Про внесення змін до Порядку підготовки проектів 
рішень обласної ради, затвердженого рішенням 
обласної ради від 25.02.2016 № 38

107
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02954/08-17 Лист1337/01-27
Про заходи Інституту Муніципального 
менеджменту в квітні-травні 2017 року

108
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

02998/08-17 Рішення30
Про звіт щодо виконання цільової програми 
розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій 
області на 2012-2016 роки зі змінами та 
доповненнями, затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 24.11.2011 № 9

109
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02999/08-17 Рішення31
Про звіт щодо виконання обласної цільової 
програми розвитку матеріально-технічної бази 
спорту у Запорізькій області "Запорізький стадіон 
та спортивний майданчик" на 2013-2016 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 24.12.2012 № 8

110
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03000/08-17 Рішення40
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.10.2013 № 12

111
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03001/08-17 Рішення52
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2012 № 11 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

112
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03002/08-17 Рішення33
Про Комплексну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва в Запорізькій області 
на 2017-2018 роки

113
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03018/08-17 Лист1442/01-11
Про використання коштів обласного бюджету

114
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03019/08-17 Лист01-26/0364
Про проведення семінару з питань заходів 
соціально-економічного розвитку 19.04.2017

115
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03020/08-17 Лист1397/01-27
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ 
УКРАЇНИ
Про участь у фестивалі "Київ Музик Фест" 

116
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03036/08-17 Рішення69
Про внесення змін до бюджетних призначень

117
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03037/08-17 Рішення43
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
205-2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 05.03.2015 № 8

118
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03038/08-17 Рішення46
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.03.2016 № 2

119
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03039/08-17 Рішення50
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
31.03.2016 № 3 "Про Програму подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на 2016-2020 роки" зі змінами

120
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03040/08-17 Рішення45
Про внесення змін та доповнень до Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)

121
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
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03041/08-17 Рішення47
Про внесення змін до обласної Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 31.03.2016 № 10

122
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03042/08-17 Рішення35
Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку охорони здоров`я Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 24.12.2012 № 10 (зі 
змінами та доповненнями)

123
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03043/08-17 Рішення60
Про затвердження Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2017 рік

124
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03044/08-17 Рішення68
Про Програму штучного розведення (відтворення) 
водних біоресурсів Запорізької області на 
2017-2021 роки

125
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03045/08-17 Рішення38
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 № 56

126
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03046/08-17 Рішення54
Про Програму сприяння виконанню депутатських 
повноважень депутатами Запорізької обласної ради 
на 2017-2020 роки

127
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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03047/08-17 Рішення51
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 28.03.2013 № 28 (зі змінами)

128
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03048/08-17 Рішення41
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

129
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03049/08-17 Рішення66
Про Програму підтримки розвитку козацтва у 
Запорізькій області на 2017-2020 роки

130
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03050/08-17 Рішення67
Про Програму підтримки розвитку об'єднаних 
територіальних громад Запорізької області на 2017 
рік

131
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03051/08-17 Рішення61
Про затвердження Програми забезпечення потреб 
населення Запорізької області за рахунок 
використання вертолітної техніки на 2017-2021 
роки

132
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03053/08-17 Рішення70
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 26.01.2017 № 29 "Про обласний бюджет на 
2017 рік"

133
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03054/08-17 Рішення32
Про звіт щодо виконання обласної програми 
патріотичного виховання молоді на 2012-2016 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 24.11.2011 № 10

134
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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03084/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)62
Про Програму автотранспортного забезпечення 
виконання Запорізькою облдержадміністрацією 
повноважень, що делеговані Запорізькою облрадою 
на 2017-2019 роки

135
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03085/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)64
Про обласну цільову програму 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки

136
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03086/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)53
Про затвердження Програми правової освіти 
населення Запорізької області на 2017-2021 роки

137
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03087/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)65
Про обласну цільову програму "Молодь 
Запорізького краю на 2017-2021 роки"

138
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03088/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)63
Про Програму матеріально-технічної підтримки 
діяльності органів виконавчої влади в Запорізькій 
області на 2017-2019 роки

139
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03089/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)39
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням облради від 25.12.2014 № 
28, зі змінами та доповненнями

140
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03091/08-17 Лист01-26/0368
Про чергову сесію обласної ради

141
13.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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03092/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)36
Про внесення змін та доповнень до Програми 
профілактики та лікування серцево-судинних і 
судинно-мозкових захворювань у Запорізькій 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 24.12.2012 №11 (зі 
змінами та доповненнями)

142
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03093/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)49
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 28.05.2015 № 15 "Про  програму розвитку галузі 
вівчарства в сільськогосподарських підприємствах 
Запорізької області на 2015-2019 роки

143
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03094/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)48
Про внесення змін до Програми розвитку галузі 
молочного скотарства в сільськогосподарських 
підприємствах та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативах Запорізької області 
на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням облради 
від 20.03.2014 № 20 (зі змінами)

144
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03095/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)59
Про Програму сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ,...

145
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03096/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)56
Про обласну Програму профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області, розвитку 
матеріально-технічної бази ГУ НП в Запорізькій 
області,...

146
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03097/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)58
Про обласну цільову програму "Про забезпечення 
заходів мобілізації на території області у 2017-2021 
роках"

147
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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03098/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)44
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки

148
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03099/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)57
Про обласну цільову програму "Забезпечення 
територіальної оборони Запорізької області на 
2017-2021 роки"

149
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03100/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)55
Про обласну Програму організаційного 
забезпечення діяльності судів Запорізької області 
на 2017-2021 роки

150
06.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02872/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН...
Про створення комунального підприємства з 
питань догляду за полезахисними лісовими 
смугами

151
28.03.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02985/08-10 Депутатське звернення227
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
04.04.2014 та 07.04.2017

152
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

03029/08-41 ЛистZp05-СЛ-5828-0
Про заяву щодо вчинення кримінального 
правопорушення за фактом несанкціонованого 
припинення газопостачання

153
10.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03060/08-22 Лист007-41/6049
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
травень 2017 року

154
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

02910/08-21 Лист011-0388
Про проведення зустрічі 18.04.2017

155
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

03027/08-22 Лист50-50/7409
Про створення Енергодарського відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування у Запорізькій області

156
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02888/08-22 Лист585
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про Довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах

157
04.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02924/08-32 Лист03/144
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.12.2011 № 527

158
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02946/08-22 Лист72
ПАТ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
Про перенесення обстеження промислового 
майданчику

159
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03012/08-22 Лист01/607
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про участь у "круглому столі" 20.04.2017

160
06.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03078/08-22 Лист75
ПАТ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
Про комісію для обстеження промислового 
майданчику

161
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03082/08-22 Листб/н
ТОВ "БЕРДЯНСЬКТЕПЛОСЕРВІС"
Про надання ліцензії

162
14.03.2017від

№
від 14.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02893/08-31 Лист5
ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 
БАПТИСТІВ
Про надання витягу розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.11.2016 № 681

163
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

02914/08-27 Лист01/04
КООРДИНАЦІЙНЕ КОЛО "ЗАПОРОЖЦІ"
Про Концепцію додаткової стратегії економічного 
зростання в галузі національних культурно-освітніх 
та туристичних послуг

164
04.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02921/08-32 Лист26-12/735
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про встановлення меж земельної ділянки в с. 
Новоолексіївка Приморського р-ну

165
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02945/08-18 Лист71
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про роботу зі зверненнями громадян у 1 кварталі 
2017 року

166
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02952/08-32 Лист654/19
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
Про зміну форми власності на земельну ділянку по 
вул. Ленській, 26, м. Запоріжжя

167
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02974/08-41 Кошторисб/н
ФГ "ВЛАД-2016"
Про свавілля та незаконні дії осіб уповноважених 
на виконання функцій держави та місцевого 
самоврядування

168
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

02980/08-27 Лист11/04
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про запрошення на святкування 29.04.2017

169
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02992/08-22 Лист143
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про компенсацію затрат на перевезення пільгових 
категорій населення

170
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03015/08-32 Лист1178
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про створення координаційної робочої групи з 
питань державної реєстрації земельних ділянок, що 
належать до земель оборони

171
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03032/08-37 Лист25
ЕНЕРГОДАРСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ"
Про нагородження Черненко І.О.

172
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02859/08-32 Лист6
ГО "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО"
Про додаткове внесення змін до Генерального 
плану м. Запоріжжя

173
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02867/08-38 Лист43
ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ"
Про корупцію у Службі автомобільних доріг у 
Запорізькій області

174
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02881/08-38 Лист2
ГО "ЗАПОРОЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про відкликання Хімічева А.В. зі складу 
Координаційної Ради ветеранів АТО

175
04.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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(адресат)
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02950/08-38 Лист03/1
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про сприяння у проведенні Фестивалю української 
національної творчості патріотичного спрямування 
"З вірою в Україну"

176
29.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02971/08-22 Лист15-01/17
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті ОДА щодо 
конференції з питань енергозбереження 14.04.2017

177
10.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03077/08-38 Лист152
ПАТРІОТИЧНЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
"ХОРТИЦЬКИЙ ПОЛК"
Про узгодження нової редакції Статуту формування

178
10.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02976/08-24 Лист20
КП "ГНАРОВСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП"
Про повернення коштів для оплати за 
водопостачання

179
06.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03013/08-24 Лист1792
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про передачу цеху з водопостачання у комунальну 
власність

180
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03102/08-28 Лист02-10/445
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про перезарядку джерела іонізуючого 
випромінювання

181
14.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02997/08-37 Лист01-21/799
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Бікулова Д.Т. (та інші)

182
10.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
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Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

03058/08-35 Лист13/1346
НОВОАЙДАРСЬКА РДА
Про встановлення пам'ятника загиблим учасникам 
АТО

183
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02989/08-15 Лист09-07/215
(Н. Анненкова) Про організацію змагань у 
Національних Іграх Нескорених 21-23.04.2017 у м. 
Києві

184
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

03011/08-15 Лист02-01/672
(І. Райнін) Про великі інвестиційні проекти

185
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Президент України

02907/08-02 Указ103/2017
Про затвердження Річної національної програми 
під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік

186
08.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

03101/08-24 Лист01-29/367
Про пропозиції щодо визначення державних 
інтересів під час розробки містобудівної 
документації

187
13.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

02949/08-35 Лист01-16/0396
Про погашення заборгованості із заробітної плати

188
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

02911/08-37 Лист01-17/420
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Окіпнюк О.М.

189
31.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02981/08-32 Лист01-39/454
Про закінчення строку дії договору оренди водного 
об'єкта від 12.07.2007 № 114

190
06.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02878/08-41 Лист01-01-12/272
Про зняття арешту із зрошувальної системи

191
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02996/08-20 Лист01-01-27/1/283
Про включення об'єктів до переліку фінансування у 
2017 році

192
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02912/08-37 Лист01-27/0409
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Цимбалюк Л.І.

193
29.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02994/08-32 Лист01-32/0454
Про вирішення питання оренди водного об'єкта та 
земельної ділянки водного фонду

194
07.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02995/08-32 Лист01-32/0471
Про надання роз'яснень щодо внесення змін до 
договорів оренди водних об'єктів

195
10.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02886/08-21 Лист04-07/0422
Про прийняття металевих шаф

196
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03081/08-32 Лист012.013
Про дострокове припинення дії договору оренди на 
водний об'єкт та земельну ділянку

197
03.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

02882/08-32 Лист01-36/0123
Про використання земель сільськогосподарського 
призначення

198
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02926/08-20 Лист01-36/0129
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
об'єкти соціальної сфери

199
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02927/08-20 Лист01-36/0128
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання автомобіля швидкої медичної допомоги 
спеціального призначення

200
11.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02900/08-20 Лист11-09/0203
Про виділення коштів у 2017 році з обласного 
екофонду на реалізацію природоохоронних заходів

201
30.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02957/08-36 Лист01-11/0198
Про надання роз'яснень щодо застосування 
положень Закону України "Про державну службу"

202
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02896/08-34 Лист01-46/0253
Про перенесення командно-штабного навчання

203
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02901/08-22 Лист01-46/0241
Про визначення пунктів базування маломірних 
суден

204
04.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

02965/08-10 Депутатське звернення45
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ БОЖКО О.М.
Про перевезення пільгових категорій громадян

205
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

03070/08-10 Депутатське звернення02-01-07/144
Про продовження терміну дії договору з КП 
"Водоканал" щодо подачі питної води

206
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

02894/08-24 Лист01-37/075
АВГУСТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

207
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02959/08-39 Лист02-01-15/144
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

208
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02993/08-38 Лист02-01-29/186
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

209
07.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03005/08-38 Лист211
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи щодо 
добровільного об'єднання територіальних громад

210
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

02885/08-36 Лист196/03-17
Про проведення семінару з актуальних питань 
застосування сучасних інформаційних технологій 
13.04.2017

211
10.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ 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

02939/08-36 Лист198/03-17
Про участь у проведенні навчання 13.04.2017

212
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02955/08-20 Лист06.2-09/82-2679
Про стан використання субвенцій

213
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03022/08-20 Лист05-09.1/765-292
Про суми фактичних надходжень митних платежів

214
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03056/08-32 Лист13-8-0.3-2209/2-
Про роз'яснення у сфері земельних відносин

215
10.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03057/08-32 Лист13-8-0.301-2208/
Про надання інформації щодо проведення заходу 
"Врожай-2017"

216
10.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

02913/08-35 Лист08/03.4-05/2206
Про заборгованість із заробітної плати на ДП 
"Запорізький Облавтодор"

217
04.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02928/08-41 Лист4262/6-2017
Про надання документів щодо ландшафтного 
заказника місцевого значення "Цілинна ділянка зі 
ставками"

218
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02941/08-41 Лист3987/01/6-2017
Про протиправне поглинання підприємств

219
05.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Господарський суд Запорізької області

03028/08-43 Рішення908/373/17
Про Рішення суду щодо стягнення вартості 
спірного майна

220
03.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

02973/08-44 Лист23/91/08-70-19
Про індикативні показники надходжень митних 
платежів

221
06.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

02925/08-22 Лист03/689
Про розрахунки за спожиту електроенергію

222
10.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03017/08-37 Лист04/721
Про нагородження Василенка Г.Л. (та інші)

223
12.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02868/08-44 Лист577/2
Про Акт перевірки організації і ведення 
військового обліку та забезпечення функціонування 
системи військового обліку Запорізької РДА від 
05.04.2017

224
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02938/08-44 Лист579
Про наказ МОУ від 28.02.2017 № 118 "Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказ 
Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660"

225
08.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02845/08-22 ЛистЕЕЦ-10/2814
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності

226
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ 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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02849/08-41 Лист2207/41-2017
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання робочих характеристик на Черленюха 
В.В. та Сосюру А.А.

227
27.03.2017від

№
від 10.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02917/08-41 Лист3097/71/01-2017
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення перевірки щодо надання медичної 
допомоги гр. Карасьову В.В.

228
06.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02918/08-41 Лист3132/71/01-2017
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення перевірки щодо надання медичної 
допомоги гр. Васильченко С.А.

229
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02919/08-41 Лист3133/71/01-2017
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення перевірки щодо надання медичної 
допомоги гр. Борисенку В.В.

230
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03080/08-35 Лист00-02-03-753
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО 
ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 
ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про пропозиції щодо структури Управління 
виконавчої дирекції Фонду

231
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03090/08-32 Лист0-28-0.0-216/2-1
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У 
ПОЛОГІВСЬКОМУ Р-НІ
Про залишення без розгляду листа від 17.03.2017 
№ 0-28-0.4-209/2-17

232
12.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

02972/08-32 Лист01-08/359
Про припинення права користування мисливськими 
угіддями ДП "Василівське лісове господарство"

233
10.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02862/08-41 Лист19р
Про звернення депутатів Приморської райради 
щодо використання бюджетних коштів

234
05.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02975/08-41 Лист05/1-382вих-17
Про програми з питань безпеки дорожнього руху та 
експлуатації транспорту

235
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02979/08-41 Лист05/1-373вих-17
Про участь у нараді з питань протидії порушенням 
у сфері поводження з ТПВ 20.04.2017

236
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03023/08-41 Лист05/3-153вих-17
Про вжиття заходів до державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку

237
10.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

02874/08-21 Лист02-11-01966
Про виїзне засідання на ПАТ "Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат" 18.04.2017

238
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02967/08-22 Лист22/572
Про будівництво автотранспортної магістралі через 
р. Дніпро в м. Запоріжжя

239
11.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02861/08-41 Лист59/6/1-543нт
Про надання інформації щодо витратних матеріалів 
для лікування хворих методом перинатального 
діалізу

240
10.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02870/08-41 Лист59/11-1223н/т
Про надання витягу з розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

241
04.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02871/08-41 Лист59/19/1-63нт
Про порушення у сфері надрокористування

242
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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02964/08-41 Лист59/27/176нт
Про впорядкування окремих питань прикордонного 
режиму

243
08.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

02978/08-41 Лист59/14/1203нт
Про результати проведення екологічного аудиту

244
12.04.2017від

№
від 12.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03071/08-41 Лист59/3/3-829нт
Про надання інформації стосовно гр. Кривого С.О.

245
10.04.2017від

№
від 14.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02848/08-39 Лист21-40-598
Про навчання членів дільничних виборчих комісій

246
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02857/08-39 Постанова69
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

247
07.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03006/08-39 Лист21-28-634
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

248
11.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

02948/08-19 Лист200-29/01-3833
Про нормативно-правові акти щодо підтримки 
суб'єктів господарювання

249
07.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

02865/08-20 Лист14-08/227-4813
Про терміни подання зведеної квартальної 
фінансової та бюджетної звітності у 2017 році

250
24.03.2017від

№
від 10.04.2017
№ 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)
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Форма зберігання 
документа

02866/08-20 Лист14-08/117-2838
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за 2016 рік

251
20.02.2017від

№
від 10.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

02897/08-32 Лист7448/13/14-17
Про перевірку ОКП "Облводоканал" ЗОР щодо 
спецдозволу на користування надрами від 
30.12.2005 № 3815

252
31.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02898/08-32 Лист7450/13/14-17
Про перевірку ОКП "Облводоканал" ЗОР щодо 
спецдозволу на користування надрами від 
10.07.2014 № 4544

253
31.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02899/08-32 Лист7451/13/14-17
Про перевірку ОКП "Облводоканал" ЗОР щодо 
спецдозволу на користування надрами від 
23.07.2012 № 4193

254
31.03.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

02902/08-35 Лист3793/3/4.4-ДП-1
Про відзначення у 2017 році Дня охорони праці (28 
квітня)

255
03.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02879/08-22 Лист79-01/15/5-17
Про популяризацію участі України в ЕКСПО-2017

256
10.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

02936/08-26 Лист1/15-12-249
Про прийом на навчання та День відкритих дверей 
29.04.2017

257
04.04.2017від

№
від 11.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03026/08-36 Листб/н
Про запрошення на навчання

258
13.04.2017від

№
від 13.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Національне агентство з питань запобігання корупції

02869/08-42 Лист30-20/10143/17
ЧЛЕН НАЗК СКОПИЧ О.Д.
Про функціонування підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції

259
06.04.2017від

№
від 10.04.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

02890/08-28 Лист07/204
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА 
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський місячник Червоного Хреста

260
20.03.2017від

№
від 10.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

36


