
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.04.17 по 21.04.17

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03188/08-37 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
енергетик України" Чуктурову П.Г.

1
19.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03255/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про встановлення надбавки Рябак Г.М.

2
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03256/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів КУ "Обласний методичний 
центр культури і мистецтва" ЗОР

3
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03282/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Куліченко Д.О. (та інші)

4
21.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03118/08-01 Закон України1988-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо захисту прав вітчизняного 
сільськогосподарського товаровиробника

5
23.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03119/08-01 Закон України1989-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо уточнення деяких положень та усунення 
суперечностей, що виникли при прийнятті Закону 
України "Про внесення змін..."

6
23.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03120/08-01 Закон України1965-VIII
Про Державну програму авіаційної безпеки 
цивільної авіації

7
21.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03121/08-01 Закон України1954-VIII
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про 
запобігання впливу світової фінансової кризи на 
розвиток будівельної галузі та житлового 
будівництва" щодо реалізації державних житлових 
програм

8
16.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03122/08-01 Закон України1953-VIII
Про внесення зміни до статті 7 Закону України 
"Пре державну охорону органів державної влади 
України та посадових осіб

9
16.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03123/08-01 Закон України1918-VIII
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і 
Урядом Великого Герцогства Люксембург про 
уникнення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень стосовно 
податків на доходи і на капітал...

10
14.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ паперовий паперова

03124/08-01 Закон України1917-VIII
Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між 
Україною та Канадою

11
14.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03125/08-01 Закон України1950-VIII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
удосконалення механізмів забезпечення завдань 
кримінального впровадження

12
16.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

2
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03126/08-01 Закон України1959-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
теплопостачання" щодо стимулювання 
виробництва теплової енергії з альтернативних 
джерел енергії

13
21.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03127/08-01 Закон України1964-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
автомобільні дороги" щодо автомобільних доріг 
оборонного значення

14
21.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03128/08-01 Завдання голови ОДА1923-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей добровільного 
об'єднання територіальних громад, розташованих 
на територіях суміжних районів

15
14.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03129/08-01 Закон України1952-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності 
військовослужбовців та деяких інших осіб

16
16.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03130/08-01 Закон України1958-VIII
Про внесення зміни до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня 
"молодший спеціаліст" 

17
21.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03131/08-01 Закон України1968-VIII
Про приєднання України до Міжнародної конвенції 
про рятування 1989 року

18
22.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03132/08-01 Закон України1969-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Королівства Норвегія про 
технічне та фінансове співробітництво

19
22.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03133/08-01 Закон України1971-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо гарантій трудових прав осіб, які 
займали виборні посади в органах місцевого 
самоврядування, у зв'язку з проходженням ними 
військової служби

20
22.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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03134/08-01 Закон України1973-VIII
Про внесення зміни до статті 3 Закону України 
"Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні"

21
23.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03135/08-01 Закон України1978-VIII
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 
України та Урядом Угорщини про надання кредиту 
на умовах пов'язаної допомоги

22
23.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03136/08-01 Постанова1997-VIII
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради 
України "Про встановлення іменних стипендій 
Верховної Ради України студентам вищих  
навчальних закладів" щодо збільшення розміру 
іменних стипендій Верховної Ради України

23
04.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

03144/08-10 Депутатське звернення278/1-01-117
НДУ САБАШУК П.П.
Про виділення субвенції на розробку 
проектно-кошторисної документації з 
реконструкції Запорізької загальноосвітньої школи 
№ 3

24
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03153/08-10 Депутатське звернення1383
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про пільгове перевезення пасажирів

25
05.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03154/08-10 Депутатське звернення2/260-1
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про скарги громадян на неналежну роботу 
Управління соціального захисту населення 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

26
07.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03155/08-10 Депутатське звернення04/17-47
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про ремонт доріг

27
11.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

4
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03165/08-23 Лист7-01/23
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Про співробітництво

28
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03166/08-23 Лист07-01/15.14
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Про "Стратегію розвитку сільськогосподарського 
виробництва в Україні на період до 2025 року"

29
28.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Військові частини

03210/08-44 Лист49/351
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про надання автобусів на 25.04.2017

30
19.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

03181/08-38 Лист601
ГО "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ВСІ РАЗОМ!"
Про проведення 06.05.2017 Форуму "Рік 
Реформації: Запоріжжя"

31
10.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03183/08-31 Лист01-33/17
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про стан викладання предметів 
духовно-морального спрямування у 2016/2017 
навчальному році

32
10.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03215/08-22 Лист35
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про перевезення пільгової категорії громадян

33
07.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03250/08-26 Лист03/2-17
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ"
Про розповсюдження досвіду Калуської районної 
ради

34
11.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

5
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03106/08-33 Лист118/19
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення засідання Спостережної ради 
Проекту ПРОМІС 25.04.2017

35
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03222/08-25 Листб/н
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО 
ПРАВА (CLDP) МІНІСТЕРСТВА ТОРГІВЛІ США
Про участь у семінарі з питань закупівель 
03-05.05.2017 (м. Київ)

36
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03224/08-23 Лист71
ПРОЕКТ USAID "ПІДТРИМКА АГРАРНОГО І 
СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ"
Про надання інформації щодо аграрного ринку

37
12.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03280/08-32 Лист249-04/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо зняття, перенесення, збереження родючого 
шару грунту та рекультивації земель

38
19.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03180/08-19 Лист2246
ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР"
Про проведення конференції 18.05.2017 
"Smart&Safe Citi"

39
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03194/08-22 Лист193/4
ТОВ "УКРСІЛЬГОСПМАШ"
Про забезпечення комунальних господарств 
обладнанням для нагляду за автошляхами

40
07.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03226/08-28 Лист2017/04/19-02
ПРЕДСТАВНИЦТВО СВІТОВОГО БАНКУ В 
УКРАЇНІ
Про Рекомендації щодо проектування, будівництва 
(реконструкції) амбулаторій сімейної медицини

41
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03235/08-26 Лист2017-04/67
НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ
Про виконання Протоколу від 31.03.2017

42
14.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Партії та громадські організації

03163/08-44 Лист06-04/17-2
ГО "ТСЗСУТВМФ "ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС 
"АЗОВ"
Про сприяння популяризації контрактної служби

43
06.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Посольства

03158/08-33 Лист6131/16-840-487
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Про можливе надання компанією "ALKE" 
пересувного шпиталю

44
15.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

03169/08-43 Лист908/1947/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА про відкладення розгляду справи за 
позовом ТОВ "Агрос-М"

45
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03170/08-43 Рішення910/103/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про рішення суду за позовом Концерну "Міські 
теплові мережі"

46
30.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03103/08-09 Доручення14821/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про кошти для завершення будівництва об'єктів 
державного інвестиційного проекту по 
Нікопольському регіональному управлінню водних 
ресурсів

47
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ 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)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03109/08-09 Доручення10560/1/1-17
(В. Гройсман) Про участь у ІІІ Національному 
форумі з підтримки експорту (23-24.05.2017, м. 
Київ)

48
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03110/08-03 Розпорядження245-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки 
на 2017 рік

49
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03111/08-03 Розпорядження257-р
Про затвердження плану заходів щодо 
забезпечення реінтеграції в суспільство трудових 
мігрантів і членів їх сімей

50
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03112/08-03 Постанова251
Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки 
та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку

51
05.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03113/08-03 Постанова258
Про внесення змін до Порядку формування тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкової території

52
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03114/08-09 Доручення13645/1/1-17
(В. Гройсман) Про розмитнення товарів Одеською 
митницею ДФС

53
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03115/08-03 Розпорядження258-р
Про погодження передачі нерухомого майна у м. 
Запоріжжі в державну власність з віднесенням його 
до сфери управління Державної судової 
адміністрації

54
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03116/08-09 Доручення14368/1/1-17
(В. Кириленко) Про заходи до Дня науки 
20.05.2017

55
15.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Освіта і наука 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

03198/08-03 Розпорядження248-р
Про схвалення Стратегії забезпечення сталої 
відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі 
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
період до 2020 року та затвердження плану заходів 
щодо її реалізації

56
22.03.2017від

№
від 19.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03199/08-04 Протокол наради 
(засідання)

15413/0/1-17
(В. Кістіон) Про врегулювання проблемних питань 
в об'єднаній енергосистемі

57
18.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03200/08-03 Постанова242
Про внесення змін до постанови КМУ від 
23.11.2016 № 975

58
08.02.2017від

№
від 19.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03201/08-09 Доручення15101/1/1-17
(П. Розенко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання медичної субвенції на виплату 
заробітної плати працівникам КЗ "Гуляйпільський 
районний центр медико-санітарної допомоги"

59
18.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03202/08-09 Доручення21935/152/1-16
(В. Федорчук) Про передачу майна 
професійно-технічних навчальних закладів у 
комунальну власність

60
19.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03232/08-09 Доручення3291/0/2-17
(Г. Зубко) Про рекомендації щодо формування 
оптимальної мережі інфраструктури ОТГ

61
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03236/08-09 Доручення15097/1/1-17
(П. Розенко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання медичної субвенції на виплату 
заробітної плати працівникам КУ "Гуляйпільська 
ЦРЛ"

62
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03237/08-09 Доручення13572/3/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про результати аудиту ефективності використання 
коштів держбюджету на соціальний захист 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

63
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03238/08-09 Доручення15431/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про збільшення оплати праці у 
сфері охорони здоров'я

64
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03274/08-09 Доручення15009/1/1-17
(С. Кубів) Про результати державного зовнішнього 
фінансового контролю

65
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03275/08-09 Доручення15432/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про недопущення руйнації служби 
екстреної (швидкої) медичної допомоги

66
21.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03276/08-09 Доручення14741/2/1-17
(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

67
21.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03277/08-09 Доручення12698/1/1-17
(В. Гройсман) Про підготовку до оздоровчої 
кампанії у 2017 році

68
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03278/08-04 Протокол селекторної 
наради

15874/0/1-17
(В. Гройсман) Про стан реалізації програми 
відшкодування вартості лікарських засобів

69
19.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
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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

03149/08-23 Наказ202
Про організацію підготовки та проведення 
Агропромислової виставки "Агро-2017"

70
10.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03185/08-23 Лист37-11-11/9942
Про запровадження форм логістики агропродукції

71
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03253/08-33 Лист37-11-11/10410
Про суб'єкти господарювання, які зацікавлені в 
українсько-ізраїльському співробітництві

72
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03279/08-32 Лист5/2-5/3156-17
Про проведення наради 27.04.2017

73
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03104/08-27 Лист4504-07/12969-0
Про участь у засіданні Ради туристичних міст і 
регіонів 26-27.04.2017 у м. Одеса

74
17.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03105/08-33 Лист4314-05/12801-0
Про активізацію українсько-ізраїльського 
співробітництва

75
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03206/08-33 Лист4601-05/12863-0
Про можливість постачання рослинної олії

76
14.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

03260/08-35 Лист22/5.1-1310-17
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України"

77
06.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

03220/08-27 Лист10-01/19-04
Про виготовлення та розміщення соціальної 
реклами протягом квітня-травня 2017 року

78
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Міністерство культури

03138/08-31 Лист918/18/14-17
Про звіт Європейської комісії проти расизму та 
нетерпимості Ради Європи

79
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03257/08-36 Лист27/22-2/46-17
Про дозвіл на відрядження Мороку В.В. 28.04.2017

80
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03108/08-19 Лист7/19-4057
Про участь у семінарі-нараді з питань проблем 
реалізації державної регіональної політики 
27-28.04.2017 у м. Полтаві

81
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03139/08-20 Лист7/7-3435
Про надання звітності за І квартал 2017 року

82
31.03.2017від

№
від 18.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03162/08-44 Лист7/15-3739
Про протокол наради щодо проблемних питань з 
будівництва інженерних споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави

83
07.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03197/08-24 Наказ53
Про затвердження Типового положення про 
територіальні комісії з питань узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах

84
15.03.2017від

№
від 19.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03263/08-19 Лист7/19-4247
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

85
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03159/08-29 Лист8143/0/2-17/38
Про посилення роботи у сфері протидії торгівлі 
людьми

86
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

03192/08-35 Лист8176/0/2-17/40
Про виконання плану заходів щодо медичної, 
психологічної, професійної реабілітації та 
соціальної адаптації учасників АТО

87
14.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03196/08-35 Лист7756/0/2-17/35
Про направлення копії наказу щодо гуманітарної 
допомоги

88
12.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03266/08-35 Лист7534/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

89
18.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

03167/08-28 Лист01/02-28/00971
Про медичний супровід святкової ходи 16.04.2017

90
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03168/08-28 Лист01/02-28/00972
Про медичний супровід смолоскипної ходи "Марш 
Відважних" 15.04.2017

91
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03218/08-35 Лист01/02-19/00883
Про заборгованість по пільгам та субсидіям

92
05.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03269/08-27 Лист09/02-23/01057
Про участь у мітингу-реквієм 26.04.2017

93
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03271/08-32 Лист01/02-33/01019
Про проведення екологічного форуму 
30.05-01.06.2017

94
19.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

03150/08-45 Лист02-14/282-8
Про зняття з контролю документів

95
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Приморська міська рада

03213/08-24 Лист01-38/713
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території на 
земельній ділянці по вул. Курортна, 11, м. 
Приморськ

96
12.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03214/08-19 Лист03-13/733
Про пропозиції до Переліку заходів Програми 
підтримки розвитку ОТГ

97
14.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03207/08-10 Депутатське звернення43
ДОР СТАРУХ О.В.
Про стан виконання Положення про порядок 
інформаційної взаємодії суб'єктів моніторингу 
довкілля по Запорізькій області

98
19.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03254/08-10 Депутатське звернення07.07-03
ДОР ДЕМ'ЯНЕНКО Є.М.
Про надання житла Сердюку С.О.

99
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Обласна рада

03174/08-17 Лист1407/01-11
Про виділення додаткової дотації для м. Токмака

100
11.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03179/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)42
Про  внесення змін та доповнень до Обласної 
цільової програми "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду-ІІІ" на 2015-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
05.03.2015 №26, зі змінами

101
06.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

03204/08-17 Лист1209/01-11
Про фінансування реконструкції парку "Біблійного 
періоду"

102
14.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03205/08-17 Лист1534/01-27
Про надання інформації щодо реалізації програм з 
безпеки руху та експлуатації транспорту

103
14.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03209/08-17 Лист01-26/0406
Про участь у робочій поїздці до онкологічної 
клініки "Український центр томотерапії" (м. 
Кропивницький)

104
18.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03216/08-17 Лист1541/01-11
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про перевезення пасажирів на міжміських та 
приміських автобусних маршрутах загального 
користування

105
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03230/08-17 Лист1491/01-21
НДУ КОШЕЛЄВА А.В.
Про забезпечення хворих на цукровий діабет 
препаратами інсуліну

106
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03231/08-17 Лист1463/01-11
КУШУГУМСЬКИЙ НВК "ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про добудову школи

107
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запорізький абразивний комбінат"

03203/08-32 Лист6/930
Про надання в оренду земельної ділянки

108
18.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03151/08-37 Лист01.04.01.01/2790
Про нагородження Сачко В.Г. (інші)

109
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03147/08-32 Лист42
ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН РАУЕР"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

110
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03148/08-32 Лист17
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

111
10.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03152/08-24 Лист162
ТОВ "АКІМЖИЛСЕРВІС"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат на 2017 рік

112
11.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03182/08-24 Лист1792
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про передачу цеху водопостачання Західного 
групового водогону у комунальну власність 
громади м.Бердянська

113
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03245/08-32 Лист10/1197
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про встановлення земельного сервітуту

114
14.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03246/08-32 Лист10/1198
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про встановлення земельного сервітуту

115
14.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03259/08-22 Лист79
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про звіт про роботу пасажирського транспорту за І 
квартал 2017 року

116
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03265/08-22 Лист20/04-17
ТОВ "ГАРМЕТ"
Про перевірку промислового майданчику

117
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03156/08-27 Лист13/04-01
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про запрошення на святкування 29.04.2017

118
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03258/08-22 Лист158
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про звіт про роботу пасажирського транспорту за І 
квартал 2017 року

119
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

03225/08-20 Лист02/531
Про виділення коштів на проектування 
реконструкції Північного групового водогону

120
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03229/08-37 Лист28
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Бондаренко В.М. (та інші)

121
09.03.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03252/08-38 Лист0013
ГО "ЗАПОРІЗЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ І 
ВОЛОНТЕРІВ АТО"
Про делегацію для участі у вшануванні героїв 
національно-визвольних рухів 29-30.04.2017

122
05.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03270/08-38 Лист063
ГО "Е.Р.А."
Про включення Строкіна О.В. до складу Ради 
громадських організацій при ЗОДА

123
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

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

03273/08-22 Листб/н
ОВУЖКГ М. ВІЛЬНЯНСЬКА
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

124
14.03.2017від

№
від 21.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03178/08-28 Лист01-07/453
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про заміну ГТА АГАР-РІ

125
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

03228/08-37 Лист35-71/1232
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Приходько Є.Т., Климової І.Г.

126
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03242/08-26 Лист01-26/578
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про святкування Міжнародного дня жіночих кар'єр 
27.04.2017

127
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03243/08-26 Лист01-26/582
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про проведення Креатону з Інтернет речей 
25.04.2017

128
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03264/08-37 Лист35-02/1246
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Зайцевої В.М.

129
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

03286/08-23 Лист5/26-2720/0/2-17
Про участь у V Міжнародному форумі 
"AGROPORT West Lviv-2017" 27-29.04.2017

130
21.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

18
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Джерело  інформації 
(адресат)
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03233/08-15 Лист04-01/1183
(В. Ковальчук) ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ГУТ В.І.
Про неправомірні дії посадових осіб 
Новомиколаївської РДА

131
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03234/08-15 Лист03-01/559
Про виконання заходів щодо відзначення 80-х 
роковин Великого терору - масових політичних 
репресій 1937-1938 років

132
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

03261/08-15 Лист02-01/718
(І. Райнін) Про заходи з відзначення Дня 
Чорнобильської трагедії 26.04.2017

133
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03262/08-15 Лист02-01/717
(І. Райнін) Про заходи з відзначення Дня пам'яті та 
примирення та Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 08-09.05.2017

134
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

03251/08-36 Лист01.1-20//0397
Про погодження надбавки Швораку Ю.М.

135
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

03145/08-20 Лист01-01-31/290
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

136
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03146/08-22 Лист01-01-12/291
Про відновлення ліній електропередач 

137
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03177/08-24 Лист01-14/0408
Про безперебійне водопостачання

138
06.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація
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03248/08-36 Лист03-34/0162
Про погодження призначення Мацюри А.С.

139
10.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03164/08-19 Лист11-09/0229
Про фінансування з обласного бюджету

140
07.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

03267/08-20 Лист01-11/0207
Про виділення коштів на реконструкцію 
лікувального корпусу КУ "Чернігівська ЦРЛ"

141
14.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

03176/08-38 Лист02-01-23/235
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

142
18.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03187/08-38 Лист371
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку з питань об'єднання 
територіальних громад

143
14.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03189/08-20 Лист435
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобуса

144
18.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ 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)

номер та дата ОДА
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03190/08-24 Лист0465
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про дотримання ТОВ "УВК" ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання

145
07.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03191/08-38 Лист01-42/86
НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

146
29.03.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03193/08-21 Лист208
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про передачу об'єктів водозабезпечення

147
10.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03195/08-38 Лист02-02-11-01/49
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи щодо 
добровільного об'єднання територіальних громад

148
03.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03268/08-24 Лист01-15/147
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення територіальної громади до 
перспективного плану формування територій 
громад

149
12.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03272/08-24 Лист255
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

150
12.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту
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03249/08-47 Лист03-26/320
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

151
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

03281/08-32 Лист02.1-26/03.2/570
Про пропозицію на сесію обласної ради

152
20.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

03219/08-47 Лист01-02-23/0755
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

153
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

03186/08-34 Лист01/1.1-16/1923
Про участь у засіданні комісії

154
18.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03184/08-32 Лист13-8-0.301-2327/
Про проведення інвентаризації земель під 
полезахисними смугами

155
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03173/08-43 Ухвала908/26/17
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

156
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03244/08-43 Рішення908/372/17
РІШЕННЯ суду за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

157
11.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

03247/08-20 Лист160/9/08-01-14-0
Про суб'єкти господарювання, що здійснюють 
реалізацію технічно складних побутових товарів

158
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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03227/08-44 Лист221/пр
Про надання автобусів на 26.04.2017

159
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03240/08-44 Лист300/ф
Про фінансування на облаштування обласного 
збірного пункту

160
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03241/08-44 Лист301/ф
Про фінансування на виготовлення та придбання 
статистично-облікової документації

161
18.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03171/08-43 Лист808/3787/15/905
Про постанову суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

162
11.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03172/08-43 Лист808/901/17/9045
Про судову повістку на 24.04.2017 за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури № 1

163
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03283/08-43 Лист808/513/17/9202
Про копію ухвали суду за позовом ТОВ "Юрокейп 
Юкрейн І"

164
14.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03284/08-43 Лист808/916/17/9329
Про копію ухвали про відкриття провадження в 
адміністративній справі від 13.04.2017

165
18.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03212/08-29 Лист01-651/3
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Про участь у відкритті змагань "Сила духу" 
27.04.2017

166
13.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Прокуратура

03160/08-41 Лист119-4387вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про визнання недійсним договору про спільну 
діяльність

167
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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03223/08-41 Лист1.1-2868вих-17
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про договори оренди землі ПАТ "Запорізький 
рибокомбінат"

168
13.03.2017від

№
від 20.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03285/08-43 Лист130-3253-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про позовну заяву щодо визнання недійсним 
договору про спільну діяльність

169
13.04.2017від

№
від 21.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03208/08-41 Лист05/1-399-вих17
Про надання інформації щодо використання земель 
державної та колективної власності

170
19.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03211/08-41 Лист05/1-393вих-17
СПІЛЬНА НАРАДА 20.04.2017
Про участь у нараді

171
18.04.2017від

№
від 19.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03239/08-41 Лист05/1-415вих-17
СПІЛЬНА НАРАДА 24.04.2017
Про участь у нараді

172
20.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03221/08-22 Лист11/627
Про погодження переліку об'єктів будівництва, 
реконструкції, ремонту автомобільних доріг

173
19.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

03175/08-41 Лист2526/39/107/02-2
Про конфлікт інтересів в КУ "Запорізька 
спеціальна ЗОШ-інтернат "Орієнтир" ЗОР

174
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03141/08-41 Лист59/6/569нт
Про передумови поширення в Запорізькому регіоні 
епізоотій

175
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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03142/08-41 Лист59/14/1203нт
Про результати проведення екологічного аудиту

176
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03143/08-41 Лист59/14/1222нт
Про звернення населення до медичних закладів зі 
скаргами на здоров'я внаслідок незадовільного 
стану екології

177
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03117/08-39 Постанова81
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

178
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

03217/08-24 Лист40-305-10/3166
Про прийняття в експлуатацію житла

179
12.04.2017від

№
від 20.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

03107/08-35 Лист1639/01/04.1-17
Про надання інформації щодо установ з надання 
реабілітаційних послуг учасникам АТО

180
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03161/08-27 Лист1393/01/05.2-17
Про меморіальні дошки

181
03.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

03140/08-22 Лист3847/16.1.1/7-17
Про пропозиції до Тимчасового положення про 
порядок проведення розрахунків за надання 
населенню послуг з газопостачання

182
12.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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03137/08-36 Лист20-24/11197/17
Про анкету щодо проведення антикорупційного 
тренінгу з питань електронного декларування

183
13.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03157/08-36 Лист111-90/1-1-17
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Про дисциплінарне провадження стосовно Руденка 
О.А.

184
14.04.2017від

№
від 18.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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