
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.04.17 по 28.04.17

Ф21-КА

№
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(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи

03403/08-41 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до обласної Програми 
забезпечення законності, правопорядку...

1
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Заступники голови ОДА

03414/08-26 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про розподіл залишків коштів освітньої субвенції 
2016 року

2
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03418/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про відзначення авторського колективу 
телепрограми "Козацька звитяга"

3
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03451/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Черненка І.О.

4
28.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03470/08-22 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про часткову відсутність телефонного зв'язку у 
Департаменті соціального захисту населення ОДА

5
28.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03471/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Дроздової О.М.

6
28.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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03382/08-01 Закон України1972-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб" щодо забезпечення права на 
отримання комунальних послуг

7
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03383/08-01 Закон України1951-VIII
Про Єдиний державний реєстр 
військовозобов'язаних

8
16.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03384/08-01 Закон України1987-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
фінансове оздоровлення державного підприємства 
"Виробниче об'єднання Південний 
машинобудівний завод імені О.М. Макарова"

9
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03385/08-01 Закон України1979-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2017 рік"

10
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03386/08-01 Закон України1974-VIII
Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Бюджетного кодексу 
України щодо запровадження середньострокового 
бюджетного планування

11
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03387/08-01 Закон України1980-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
запровадження нових інвестиційних можливостей, 
гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації"

12
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03388/08-01 Закон України1981-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
інвестиційну діяльність" щодо державних 
інвестиційних проектів

13
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

2
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03389/08-01 Закон України1982-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами-підприємцями

14
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03390/08-01 Закон України1986-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції" щодо вдосконалення 
регулювання відносин з використання державного і 
комунального майна на тимчасово окупованій 
території України

15
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03391/08-01 Закон України1977-VIII
Про державну підтримку кінематографії в Україні

16
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03392/08-01 Закон України1976-VIII
Про Український культурний фонд

17
23.03.2017від

№
від 26.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03393/08-01 Постанова2024-VIII
Про звільнення Білоуса І.О. з посади Голови Фонду 
державного майна України

18
13.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03400/08-14 Лист04-25/04-382(98
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у "круглому столі" з питань створення 
госпітальних округів 19.05.2017

19
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

03293/08-10 Депутатське звернення1395
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про встановлення місця розташування земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення гр. 
Жадько В.П.

20
10.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03294/08-10 Депутатське звернення1407
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виплату надбавки та премії вчителям 
Гуляйпільського колегіуму "Лідер"

21
10.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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03295/08-10 Депутатське звернення1409
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виконання умов договорів ТОВ "Мультипоінт"

22
12.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03296/08-10 Депутатське звернення3/273
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про незадовільний технічний стан житлового 
будинку Васецького А.Я.

23
12.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03297/08-10 Депутатське звернення4/315-2
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
гр. Коломоєць М.І.

24
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

03313/08-44 Лист76
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2189
Про перерахування субвенції

25
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03368/08-44 Лист1864/3
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про участь у святкуванні Дня солдатської матері 
28.04.2017

26
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

03344/08-38 ЛистК-20170423/27
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про будівельне сміття

27
23.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03419/08-38 Лист20170426/01-07
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про проект "Каратєль"

28
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03428/08-32 Лист24/04-1/17
ГС "АСОЦІАЦІЯ РИБОПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ"
Про екологічну ситуацію Молочного лиману

29
24.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

4
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03301/08-33 Лист2017/661
ПРЕДСТАВНИЦТВО МОМ В УКРАЇНІ
Про перелік громадських організації, які 
займаються підтримкою ВПО

30
20.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03439/08-33 Лист110/2017
ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН В УКРАЇНІ
Про навчальну поїздку до Румунії 15-19.05.2017

31
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

03447/08-32 Листб/н
СКРИПАК А.А.
Про продовження строку дії оренди водного 
об'єкту

32
27.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03329/08-36 Лист03/1-2-14/1-209
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 17-25.05.2017

33
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03370/08-27 Лист4
ЖУРНАЛ "НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ+"
Про презентацію журналу

34
10.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03408/08-32 Листб/н
РЕНІН Р.В.
Про відведення земельної ділянки

35
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03415/08-29 Лист46
ГС "АЛЬЯНС ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ"
Про участь у форумі із захисту прав дітей 
07.06.2017 у м. Одеса

36
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03449/08-28 Лист139
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" МОЗ 
УКРАЇНИ
Про участь у конференції з питань безпеки 
дорожнього руху 11.05.2017

37
12.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5
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03453/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ЖИЖА А.О.
Про роз'яснення щодо оформлення землі біля 
будівлі на о. Хортиця, буд. 32

38
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03466/08-32 Листб/н
ПП ЗЯБРОВ А.В.
Про порушення законних вимог орендаря та 
діючого законодавства

39
28.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03472/08-19 Лист77001-09/185
ДННУ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про розроблення дорожньої карти сумісної 
діяльності

40
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03474/08-32 Листб/н
ЧУМАК В.І.
Про надання в оренду водного об'єкта в балці 
Водяна

41
28.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Посольства, консульства

03362/08-33 ЛистPol.321.15
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про візит Надзвичайного і Повноважного Посла 
ФРН до м. Запоріжжя 05.05.2017

42
25.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03363/08-33 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про склад німецької делегації 27-29.04.2017

43
25.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03288/08-09 Доручення16020/1/1-17
(С. Дехтяренко) НДУ АРТЮШЕНКО А.І.
Про виділення державної субвенції на 
соціально-економічний розвиток Запорізької 
області

44
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ 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

03289/08-09 Доручення15691/61/1-13
(В. Гройсман) Про відзначення Дня Європи у 2017 
році

45
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03290/08-09 Доручення15444/1/1-17
(В. Гройсман) Про заходи з вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
26.04.2017

46
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03291/08-04 Протокол16171/0/1-17
(Г. Зубко) Про результати позачергового засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
20.04.2017

47
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03304/08-04 Витяг з протоколуВП 31
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
видачі паспортів

48
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03306/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16309/0/1-17
(В. Гройсман) Про підготовку проекту Основних 
напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки

49
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03307/08-16 Лист35-81.17
(М. Марчук) Про направлення інформацій через 
СЕВ ОВВ

50
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

03337/08-04 Протокол2233/5/1-17
(Г. Зубко) Про заходи щодо протидії пожежам та 
забезпечення населення питною водою

51
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03338/08-09 Доручення15746/1/1-17
(Г. Зубко) НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про катастрофічний стан захисної дамби в с. 
Водяне

52
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

03339/08-09 Доручення14101/1/1-17
(Г. Зубко) Про додаткові асигнування на здійснення 
виконавчої влади

53
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03340/08-03 Розпорядження266-р
Про внесення змін до деяких розпоряджень 
Кабінету Міністрів України

54
19.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03351/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16386/0/1-17
(В. Кістіон) Про врегулювання проблемних питань 
в об'єднаній енергосистемі

55
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03358/08-09 Доручення15183/1/1-17
(П. Розенко) ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ ГУ НАЦПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ
Про заходи щодо визначення органу, 
уповноваженого здійснювати управління ДП 
"Медвироб"

56
25.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03359/08-09 Доручення16241/1/1-17
(П. Розенко) Про заходи із вшанування річниці 
"геноциду вірмен"

57
25.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03379/08-09 Доручення16313/1/1-17
(С. Кубів) НДУ ІОНОВА М.М.
Про включення заходів для фінансування

58
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03381/08-09 Доручення16717/0/1-17
(О. Саєнко) Про надання інформації щодо ЦНАПів

59
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03423/08-09 Доручення16177/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на будівництво газопроводу 
до с. Зелене Новомиколаївського р-ну

60
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

03424/08-09 Доручення16178/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на будівництво газопроводу 
до сіл Трудове, Новоукраїнка, Київське та 
Сорочино Новомиколаївського р-ну

61
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03425/08-09 Доручення16602/1/1-17
(В. Федорчук) КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
Про надання роз'яснення щодо матеріального та 
соціально-побутового забезпечення

62
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03458/08-09 Доручення15539/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 23.03.2017 № 1972-VIII "Про внесення 
змін до Закону України "Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо 
забезпечення права на отримання комунальних 
послуг"

63
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03459/08-09 Доручення3589/0/2-17
КООРДИНАЦІЙНЕ КОЛО "ЗАПОРОЖЦІ"
Про Концепцію додаткової стратегії економічного 
зростання в галузі національних культурно-освітніх 
та туристичних послуг

64
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03460/08-09 Доручення16934/1/1-17
(С. Кубів) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про включення заходів для фінансування

65
28.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03361/08-23 Лист37-13-11/10769
Про відеоконференцію з питань проведення 
комплексу весняно-польових робіт 28.04.2017

66
25.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство культури

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

03452/08-31 Лист410/18/15-17
Про внесення змін до установчих документів 
релігійних громад

67
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03303/08-29 Лист3535/7.1
Про участь у виїзному засіданні колегії 
Мінмолодьспорту 01.06.2017

68
20.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03354/08-29 Лист3590/14
Про участь у Всеукраїнському форумі "Патріотичні 
музеї" 15-17.05.2017 (смт Новопсков, Луганська 
обл.)

69
21.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03426/08-29 Лист3675/3.2
Про надання інформації щодо установ, які 
працюють з молоддю

70
25.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03461/08-29 Лист3720/14
Про участь у Всеукраїнській акції "Сокіл" 
("Джура")

71
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03462/08-26 Лист3721/3.2
Про участь у конкурсі есе "Моя майбутня професія: 
планування і розвиток"

72
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство оборони

03292/08-44 Лист220/3249
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про внесення змін до Указу Президента 
України від 11.02.2016 № 44

73
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03287/08-19 Лист7/19-4316
Про участь у відео-нараді з питань регіонального 
розвитку 25.04.2017

74
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10



№
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

03334/08-33 Лист7/31-4323
Про забезпечення координації міжрегіонального 
співробітництва

75
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03464/08-24 Лист7/10-4550
Про обсяг узгодженої Територіальними комісіями 
заборгованості з різниці в тарифах

76
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03477/08-22 Лист7/9-4490
Про надання інформації щодо  скорочення та 
заміщення споживання природного газу

77
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03480/08-26 Лист7/19-4426/1/9-22
Про пропозиції щодо створення нового освітнього 
середовища

78
25.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03302/08-30 Лист8392/0/2-17/37
Про проведення семінару з питань усиновлення 
17-19.05.2017 (м. Київ)

79
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03309/08-35 Лист8516/0/2-17/24
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців 26-27.04.2017

80
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03324/08-35 Лист8508/0/2-17/24
Про анкетування щодо удосконалення системи 
забезпечення якості результатів професійного 
навчання для підприємств

81
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03325/08-35 Лист8510/0/2-17/24
Про анкетування щодо удосконалення системи 
забезпечення якості результатів професійного 
навчання для навчальних закладів

82
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03377/08-35 Лист8641/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

83
24.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

03407/08-35 Лист8818/0/2-17/37
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання роз'яснення гр. Кірсановій І.С. щодо 
реєстрації місця проживання

84
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03481/08-35 Лист8970/0/2-17/35
Про направлення копії наказу з питань 
гуманітарної допомоги

85
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03378/08-20 Лист26000-09-7/1063
Про верифікацію достовірності інформації щодо 
адресної субсидії

86
19.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03331/08-37 Лист01-2230/23
Про присвоєння почесного звання Горлову В.І.

87
10.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03347/08-37 Лист01-2230/23
Про присвоєння почесного звання Горлову В.І.

88
10.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

03441/08-43 Лист01-01-44/1761
Про зупинення дії пункту 12 рішення 
Енергодарської міської ради від 27.01.2017 № 34 
"Про бюджет міста на 2017 рік"

89
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

03422/08-27 Лист04/02-23/01107
Про участь в урочистих загальноміських заходах

90
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

03445/08-20 Лист771/22-22
Про проекти регіонального розвитку

91
21.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

03412/08-24 Лист02-02-12/328
Про виконання робіт з реконструкції зовнішнього 
водопроводу по вул. Металістів

92
21.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03298/08-10 Депутатське звернення2-02/13
ДОР КОРОТЕНКО Д.О.
Про повернення автобусного маршруту 
"Володимирівське "А"

93
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

03360/08-17 Лист01-26/0469
Про надання інформації щодо розміру стипендій

94
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03367/08-17 Лист1420/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про придбання МРТ

95
21.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03405/08-17 Лист0431/01-16
Про порушення бюджетного законодавства КЗ 
"Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів" ЗОР

96
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

03406/08-17 Лист1576/01-27
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про проведення виїзного засідання 22.05.2017

97
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

03456/08-17 Лист231
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
27.04.2017

98
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

03321/08-22 Лист001-003/6389
Про фінансово-економічний стан ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

99
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

03413/08-32 Лист011-0403
Про сплату оренди землі

100
12.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03330/08-22 Лист17
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про заміну керівництва заводу

101
24.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03356/08-22 Лист5344/3-17/40
ТОВ "НІБУЛОН"
Про попередження затримки робіт з 
електропостачання об'єкта транспортної 
інфраструктури

102
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03365/08-22 Лист18
ТОВ "СІЧТРАНСГРУП"
Про обстеження земельної ділянки

103
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03366/08-32 Лист01/01/2017
ТОВ "ЗАПОРІЖАГРОТЕХ"
Про санітарну обробку лісонасаджень НЗ 
"Хортиця"

104
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03371/08-22 Лист21/04-17.1
ТОВ "ГАРМЕТ"
Про перенесення перевірки промислового 
майданчика

105
21.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03372/08-22 Лист24/04
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про призначення тимчасового перевізника

106
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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03376/08-32 Лист27/62-17
ТОВ "АВ.ТРЕЙД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)

107
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03421/08-32 Лист08/07
ТОВ "БЕРДЯНСЬКИЙ ДВІР"
Про погодження проекту землеустрою

108
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03469/08-22 Лист80/д
ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

109
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03475/08-32 Лист22/04/17
ТОВ "ІЛЬМАРЕ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки 
по вул. Морській, 1, с. Орлівка Приморського р-ну

110
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03300/08-45 Листб/н
ЗВПУ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про участь у заходах 11.05.2017

111
24.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03314/08-32 Лист255-04/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою щодо зняття, перенесення, 
збереження родючого шару грунту та рекультивації 
земель

112
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03315/08-31 Лист3
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА АХЦУ "СЛОВО ЖИТТЯ"
Про надання витягу з розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.02.2017 № 61

113
18.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03316/08-31 Лист6
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА АХЦУ "СЛОВО ЖИТТЯ"
Про надання витягу з розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.02.2017 № 61

114
18.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03317/08-31 Лист9
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА АХЦУ "ДІМ НАДІЇ"
Про надання витягу з розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.02.2017 № 61

115
18.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03348/08-46 Лист130/ЗАП-05-ЮР
ЗРУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про надання інформації щодо громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

116
13.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03349/08-46 Лист148/01-11
ЗРУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про реалізацію обласної програми "Молодій 
запорізькій родині - доступне житло"

117
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03350/08-46 Лист149/01-11
ЗРУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про виділення асигнувань на реалізацію обласної 
програми "Молодій запорізькій родині - доступне 
житло"

118
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03369/08-44 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО 
ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ У 
МИРНИЙ ЧАС
Про участь у святкуванні Дня солдатської матері 
28.04.2017

119
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

16



№
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03394/08-32 Лист9
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 
НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ"
Про встановлення меж земельної ділянки в натурі 
по пр. Соборному, 77, м. Запоріжжя

120
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03436/08-22 Лист86
АТП "АВТО-ІМІДЖ"
Про незадовільний стан доріг

121
18.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03467/08-32 Лист10
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 
НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ"
Про встановлення меж земельної ділянки в натурі 
по пр. Соборному, 77, м. Запоріжжя

122
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03326/08-37 Лист98
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Смердова В.О.

123
13.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03420/08-32 Лист02017
ГО "ЦЕНТР "ПОБРАТИМ"
Про виділення земельних ділянок для учасників 
АТО

124
20.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03427/08-27 Листб/н
ГО "ТОВАРИСТВО ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. 
СВ. ІОАННА ПАВЛА ІІ"
Про участь у заходах з відзначення 77-ї річниці 
Катинського злочину 29.04.2017

125
27.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03429/08-22 Лист4
ГО КОРИСТУВАЧІВ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
ГУРТОЖИТКУ "БУДІВЕЛЬНИК"
Про недопущення відключення електроенергії у 
гуртожитку м. Дніпрорудне

126
24.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

03446/08-22 Лист572
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

127
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

03430/08-37 Лист2/200417
ЗОО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Віхляєва В.В. (та інші)

128
20.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська ОДА

03397/08-28 Лист26-1-36/1540
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про кандидатуру Ковальова О.О. до складу комісії 
щодо перевірки діяльності Київського обласного 
онкологічного диспансеру

129
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Херсонська ОДА

03479/08-27 Лист72-2901/0/17/315
Про участь у IV Таврійському туристичному 
конгресі 19-21.05.2017

130
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03308/08-15 Лист28-01/173
(І. Стасенко) Про заміну сторінок Указу 
Президента від 08.04.2017 № 103

131
20.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03336/08-15 Лист09-07/227
(Н. Анненкова) Про інформування щодо 
суспільно-політичної ситуації у день виборів

132
24.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03450/08-15 Лист04-01/1391
(В. Ковальчук) Про заходи до Дня Європи в 
Україні 14.05.2017

133
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

18



№
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

03305/08-02 Указ111/2017
Про відзначення 21-ї річниці Конституції України

134
20.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03352/08-02 Розпорядження88/2017-рп
Про звільнення Шворака Ю.М. з посади голови 
Великобілозерської РДА

135
21.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

03440/08-36 Лист01-16/0441
Про погодження призначення Василенка О.П.

136
24.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03442/08-24 Лист01-27/528
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

137
27.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

03416/08-37 Лист01-27/0462
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Плахуті Н.І.

138
10.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03434/08-32 Лист01-32/0527
Про надання роз'яснень щодо необхідності 
звернення ПАТ "Уманьавтодор" про розірвання 
договору оренди землі

139
25.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

03399/08-41 Лист101/01-15
Про погодження призначення Турченка О.В.

140
21.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03463/08-20 Лист104/01-23
Про виділення коштів на реконструкцію мереж 
водопостачання та каналізації КЗ "Гуляйпільський 
колегіум "Лідер"

141
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03327/08-36 Лист02-02/65-к
Про погодження призначення Сліпченко С.В.

142
20.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03401/08-22 Лист01-22/150
Про відкриття нового автобусного маршруту

143
12.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

03396/08-22 Лист03-34/0175
Про забезпечення транспортного сполучення від 
смт Пришиб з районним центром

144
14.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

03345/08-23 Лист01-01-16/0398
Про проїзд широкозахватної сільськогосподарської 
техніки

145
14.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03346/08-36 Лист01-01-16/0400
Про погодження надбавки Чмельовій В.В.

146
19.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03364/08-37 Лист01-24/0268
Про нагородження Шкарупила Я.В.

147
19.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03395/08-20 Лист01-14/0292
Про використання коштів освітньої субвенції

148
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03402/08-36 Лист01-24/0257
Про погодження надбавки Проценку М.Г.

149
13.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03437/08-38 Лист01-48/0474
Про проведення засідання з питань добровільного 
об'єднання територіальних громад

150
13.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

20



№
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

03417/08-37 Лист12-09/0272
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Івановій І.Ю.

151
20.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03332/08-36 Лист01-46/0276
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

152
14.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03333/08-36 Лист01-46/0277
Про надання учбової відпустки Правосуду О.Є.

153
18.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

03373/08-22 Лист01-32/464
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про призначення тимчасового перевізника

154
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03374/08-22 Лист01-13/315
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про призначення тимчасового перевізника

155
24.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03375/08-22 Листб/н
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про призначення тимчасового перевізника

156
25.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03431/08-38 Лист02-02-11-01/73
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

157
25.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03433/08-20 Лист235
НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі

158
21.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21



№
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

03435/08-38 Лист236
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

159
21.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

03457/08-20 Доповідна запискаб/н
Про стан впровадження рекомендацій за 
результатами внутрішнього аудиту в Запорізькій 
РДА

160
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

03404/08-43 Лист22-ц/778/35/17
Про ухвалу колегії суддів судової палати у 
цивільних справах від 18.04.2017

161
21.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

03432/08-34 Лист01/18-03/1928
Про фінансування конкурсів "Школа безпеки" та 
Всеукраїнського Фестивалю Дружини юних 
пожежних

162
18.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03299/08-37 Лист1800/02/3-17р
Про нагородження Почесною грамотою КМУ 
Гриня Д.В.

163
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03465/08-32 Лист532/01/14-2017
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Новокузнецька, 48

164
28.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03319/08-43 Ухвала908/852/17
УХВАЛА про порушення провадження у справі за 
позовом Запорізької місцевої прокуратури № 1

165
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Запорізька обласна рада професійних спілок

03357/08-38 Лист01-12/103
Про участь у мітингу 1 Травня

166
21.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

03468/08-37 Лист09.3/226
Про нагородження партнерів та участь у виставці 
"Машинобудування. Металургія" 23-25.05.2017

167
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03322/08-44 Лист653
Про створення системи секретного документообігу 
в ланці штаб зони ТрО - штаб району ТрО

168
21.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03323/08-44 Лист634/2
Про Акт перевірки організації і ведення 
військового обліку та забезпечення функціонування 
системи військового обліку у Вільнянській РДА

169
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03448/08-44 Лист688
Про надання транспорту на 16-25.05.2017

170
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

03476/08-37 Лист73-Р
Про нагородження Гридасова Ю.В.

171
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03318/08-43 Лист808/3858/16/944
Про копію ухвали суду про виправлення описки

172
20.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03438/08-43 Лист808/750/17/9760
Про ухвалу суду за позовом Кривохатько В.В. та 
судову повістку 10.05.2017

173
24.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03320/08-43 Лист4043/5
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про виконавче провадження щодо повернення 
земельної ділянки ЗАТ "Стептехсервіс"

174
20.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03335/08-22 Лист31/8-1832
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про пасажирські перевезення

175
24.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03355/08-32 Лист2175вих-17
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про землі оборони

176
25.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03443/08-44 Лист1/1052
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження зведених та часткових нарядів на 
призначення транспортних засобів

177
21.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура

03398/08-41 Лист26-42-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо видачі дозволу на 
викиди ФОП Гаєнко О.Л.

178
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03454/08-41 Лист59/3/3-889нт
Про надання інформації стосовно гр. Ткаченка О.О.

179
21.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

03455/08-41 Лист59/3/3-890нт
Про надання інформації стосовно гр. Ткаченка О.О.

180
21.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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03353/08-39 Лист21-28-716
Про контрольно-захисні наклейки

181
21.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03380/08-29 Лист8747/0/2-17/38
Про протидію дискримінації за ознакою статі

182
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Антимонопольний комітет України

03341/08-19 Лист130-29.2/07-426
Про Рекомендації щодо запобігання порушенням 
законодавства про захист економічної конкуренції

183
19.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

03444/08-41 Лист10/3/2-22190-16
Про надання документів з питань будівництва 
взводних опорних пунктів

184
26.04.2017від

№
від 27.04.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

03483/08-32 Лист9190/13/14-17
Про виконання особливих умов дозволу на 
користування надрами

185
21.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

03310/08-47 Лист07/02/04-513
Про внесення відомостей до Реєстру ІТС

186
19.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

03478/08-22 Лист1055/09/14-17
Про проведення додаткових інструктажів

187
27.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03482/08-22 Лист3248/02/15-17
Про розміщення пунктів для очікування автобусів

188
21.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03410/08-34 Лист16-6050/161
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій 

189
20.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03411/08-34 Лист02-6239/161
Про виконання Плану роботи Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на 2017 рік

190
25.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

03342/08-34 Лист411-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про перенесення навчання у сфері цивільного 
захисту

191
19.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03343/08-34 Лист412-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про перенесення навчання у сфері цивільного 
захисту

192
20.04.2017від

№
від 25.04.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

03312/08-35 Лист1638/01/05.4-17
Про стан фінансової підтримки з місцевих 
бюджетів обласних громадських організацій 
ветеранів

193
14.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

03328/08-22 Лист773/1/7.1-6
Про реформування управління автомобільними 
дорогами загального користування

194
11.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03311/08-22 Лист98-01/12/5-17
Про участь у Форумі енергоефективного 
партнерства 27.04.2017 (м. Київ)

195
24.04.2017від

№
від 24.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03409/08-22 Лист102-01/17/5-17
Про тарифи на теплову енергію

196
26.04.2017від

№
від 26.04.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

03473/08-33 Лист1396/02.0-8
Про проведення бізнес-форуму української 
діаспори 18-19.05.2017 в м. Києві

197
26.04.2017від

№
від 28.04.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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