
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.08.17 по 23.08.17

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07318/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Трубіна С.М. (та інші)

1
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07324/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реалізацію Програми підтримки розвитку 
об'єднаних територіальних громад Запорізької обл. 
на 2017 рік

2
23.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

07217/08-10 Депутатське звернення20 84723
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Марченко М.М.

3
14.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07218/08-10 Депутатське звернення20 84724
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Чорнобильській 
С.В.

4
14.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07219/08-10 Депутатське звернення02/05-410
НДУ ГЕРАЩЕНКО І.В.
Про адресну соціальну допомогу сім'ям заручників, 
безвісти зниклих осіб та осіб, які незаконно 
утримуються на тимчасово непідконтрольних 
Україні територіях, а також на території Російської 
Федерації

5
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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07224/08-14 Лист158/ЗОДА/17
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про гарячу лінію в КУ "Запорізький обласний 
контактний центр" 29.08.2017

6
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07263/08-31 Лист01-56/17/1
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про викладання предметів духовно-морального 
спрямування у закладах освіти

7
14.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Інші кореспонденти

07203/08-22 Лист889-46
ПАТ "АВТОКРАЗ"
Про організацію зустрічі 21.08.2017

8
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07297/08-22 Листб/н
ТОВ "ІНТЕР-ТРЕЙД ПЛЮС"
Про проведення енергообстеження 21-23.08.2017

9
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

07310/08-27 Лист6132/36-930-546
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про участь творчого колективу "Божена" у прийомі 
з нагоди відзначення 26-ї річниці незалежності 
України 14.09.2017

10
17.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

07249/08-43 Ухвала908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом СФГ "ЖЕНЯ"

11
16.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

2
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07250/08-43 Лист332/1128/17
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про повістку на 18.09.2017

12
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07207/08-09 Доручення31848/1/1-17
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 08.08.2017 № 214 "Про заходи з 
підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення 
Київської Русі - України"

13
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07208/08-09 Доручення31316/1/1-17
(В. Кістіон) Про завершення будівництва підвідних 
газопроводів на території Запорізької області

14
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07209/08-09 Доручення31840/1/1-17
(Г. Зубко) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВО "БАТЬКІВЩИНА"
Про питання розрахунків КП "Житлосервіс" із 
Оріхівським РЕМ ВАТ "Запоріжжяобленерго"

15
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07210/08-04 Протокол селекторної 
наради

33101/0/1-17
(В. Гройсман) Про підготовку об’єктів 
житлово-комунального господарства та соціальної 
сфери, підприємств паливно-енергетичного 
комплексу до роботи в осінньо-зимовий період  
2017/18 року

16
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07211/08-09 Доручення32610/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про реалізацію положень 
Концепції дальшого реформування оплати праці в 
Україні

17
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07256/08-09 Доручення33011/1/1-17
(С. Кубів) Про внесення змін до розпорядження 
КМУ від 12.04.2017 № 253-р "Про виділення 
коштів для завершення будівництва інженерних 
споруд з метою зміцнення обороноздатності 
держави"

18
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

3
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07257/08-09 Доручення31798/1/1-17
(Г. Зубко) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Про стан та проблеми 
фінансування освіти і науки в Україні"

19
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07258/08-03 Постанова609
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

20
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07289/08-09 Доручення33102/0/1-17
(В. Гройсман) Про ситуацію в Запорізькому 
інституті післядипломної педагогічної освіти

21
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07291/08-09 Доручення33199/0/1-17
(Г. Зубко) Про проведення позачергового засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС з питань 
запобігання та протидії масовим пожежам лісів, 
торфовищ і сільськогосподарських угідь у 
пожежонебезпечний період 22.08.2017

22
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07292/08-09 Доручення31466/2/1-17
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про завершення газифікації с. Долинівка 
Запорізького р-ну

23
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07293/08-09 Доручення22104/4/1-17
(С. Дехтяренко) Про звернення ГО "Запорізький 
міський конгрес інвалідів" щодо передачі 
обслуговуючому кооперативу учасників бойових 
дій, ветеранів та інвалідів "Славія" майнового 
комплексу реформованої військової частини в м. 
Запоріжжя

24
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07294/08-09 Доручення15455/35/1-17
(В. Кириленко) Про придбання спеціальних 
шкільних автобусів

25
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

4
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07295/08-09 Доручення30854/1/1-17
(В. Гройсман) НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про реформу системи охорони здоров'я та 
забезпечення населення лікарськими засобами і 
медичними послугами

26
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07325/08-04 Протокол33312/0/1-17
(В. Кириленко) Про організацію підготовки та 
відзначення 26-ї річниці незалежності України

27
22.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

07239/08-22 Лист01/9175
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про запрошення до обговорення зміни тарифу ДП 
"НЕК "Укренерго" 29.08.2017

28
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07303/08-33 Лист4603-05/29460-0
Про проведення виставкових заходів в Ірані

29
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07223/08-22 Лист25/9751-17
Про тестування зв'язку для проведення селекторної 
наради з питань розвитку автомобільних доріг 
28.08.2017

30
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07290/08-29 Лист6780/3.2
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про 
молодіжний центр..."

31
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07280/08-28 Лист3.25-58/2943-17/
Про обсяги потреб населення в донорській крові

32
18.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07241/08-26 Лист7/13-8844
Про моніторинг процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування в галузі 
освіти

33
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07251/08-28 Лист7/13-8839
Про перелік рекомендаційних перспективних 
адміністративних центрів спроможних громад

34
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07255/08-26 Лист7/17-8938
Про створення постійно діючих робочих груп з 
питань підготовки навчальних закладів до 2017/18 
навчального року

35
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07270/08-20 Лист7/10-8915
Про розрахунки тепловими організаціями через 
НАК "Нафтогаз" за рахунок субвенції

36
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07271/08-24 Лист7/15-8940
Про комплексну забудову територій

37
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07301/08-24 Лист7/9-8876
Про кількість встановлених приладів обліку 
теплової енергії

38
18.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07326/08-19 Лист7/19-8924
Про моніторинг стану використання коштів ДФРР

39
19.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07304/08-35 Лист16823/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

40
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07333/08-35 Лист16984/0/2-17/20
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 29.08.2017
Про участь у селекторній нараді

41
23.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

Міністерство фінансів

07222/08-20 Лист33020-07-5/2260
Про участь у тренінгах з внутрішнього контролю та 
внутрішнього аудиту (вересень - листопад 2017 
року)

42
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07259/08-35 Лист26040-05-5/2270
Про недотримання порядку обміну інформацією 
між Міністерством фінансів України та 
Міністерством соціальної політики України

43
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07309/08-20 Лист26040-12/2-7/22
Про надання рекомендацій щодо додаткової 
перевірки виплат житлових субсидій

44
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07265/08-29 Лист01-5154/40
Про будівництво сучасної споруди зі штучним 
льодом у м. Бердянську

45
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07268/08-27 Лист01-5160/49
Про святкування Дня міста 15-17.09.2017

46
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07315/08-37 Лист01-4967/23
Про нагородження Шепель Т.В.

47
10.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07316/08-20 Лист01-5087/26
Про надання переліку об'єктів фінансування в новій 
редакції

48
16.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07206/08-28 Лист01/02-24/02227
Про медичний супровід урочистих заходів з нагоди 
відзначення Дня незалежності України 24.08.2017

49
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Охорона здоров'я 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

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

07311/08-20 Лист08/09-1723
Про фінансування заходів за програмою "Питна 
вода Запорізької області"

50
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

07282/08-17 Лист3414/01-11
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації та проведення 
реконструкції будівлі по вул. Дружби, 319 м. 
Токмак

51
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07283/08-17 Лист3403/01-11
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам Токмацької ЦРЛ

52
18.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07284/08-17 Лист01-26/0788
Про виділення додаткових коштів на заробітну 
плату

53
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07285/08-17 Лист3453/01-27
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про закінчення будівництва вуличного газопроводу 
в смт Приазовське

54
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07286/08-17 Лист3471/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання дитячих ліжок 
та ортопедичних матраців

55
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ 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

07287/08-17 Лист3464/01-11
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт каналізаційної 
мережі КЗ "ДНЗ "Колобок"

56
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07288/08-17 Лист3437/01-11
ДОР СТАРУХ О.В.
Про передбачення видатків з обласного бюджету на 
об'єкти Великобілозерського, Чернігівського та 
Якимівського районів

57
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07240/08-24 ЛистZp04.1-ел-18311
Про несанкціоноване проведення відкритих торгів 
на закупівлю: Будівництва підвідного газопроводу 
до сіл Трудове, Новоукраїнка, Київське та 
Сорочино Новомиколаївського р-ну Запорізької 
обл.

58
16.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07317/08-24 ЛистZp05.2-ЛВ-1902
Про несанкціоноване будівництво підвідного 
газопроводу до с. Новоселівка та с. Шевченко 
Пологівського р-ну Запорізької обл.

59
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07260/08-22 Лист001-003/12259
Про довідку щодо фінансово-економічного стану 
ПАТ "Запоріжжяобленерго"

60
04.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

07204/08-37 Лист1120/УК
Про нагородження Сачка В.Г. (та інші)

61
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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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

07264/08-38 Лист13/17
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПМПУ КУ "ЗАПОРІЗЬКА 
СТАНЦІЯ ЕКСТРЕННОЇ (ШВИДКОЇ) 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про додаткові бюджетні асигнування

62
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07269/08-32 Листб/н
ТОВ "ЗПРИБА"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

63
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07274/08-20 Лист381
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання авансу на придбання матеріальних 
ресурсів

64
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07275/08-20 Лист382
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання авансу на придбання матеріальних 
ресурсів

65
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07276/08-20 Лист383
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання авансу на придбання матеріальних 
ресурсів

66
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07277/08-20 Лист384
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання авансу на придбання матеріальних 
ресурсів

67
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07278/08-20 Лист385
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання авансу на придбання матеріальних 
ресурсів

68
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

07243/08-20 Лист01.02/1694
ДУ "ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР"
Про придбання пересувної лабораторії контролю 
чинників довкілля

69
24.07.2017від

№
від 21.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07298/08-22 Лист01
БО БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про надання транспорту для поїздки 
військовослужбовців АТО на екскурсію на о. 
Хортицю 24-26.08.2017

70
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07314/08-32 Лист1821
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

71
19.06.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07329/08-37 Лист01-13/486
КЗ "ОРІХІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Лося О.Л.

72
21.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07332/08-32 Лист41
КП "ОХОТА"
Про стан мисливських угідь Бердянського р-ну

73
19.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07244/08-38 Листб/н
ВГО "ВІЛЬНІ ЛЮДИ"
Про надання канцелярських товарів

74
16.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07302/08-38 Лист042
ГО "ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ ПРИ 55 ОКРЕМІЙ АРТИЛЕРІЙСЬКІЙ 
БРИГАДІ"
Про надання канцелярських товарів

75
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

07221/08-27 Лист06-37/1646
Про участь у Міжнародному туристичному тижні 
19-27.09.2017 (м. Ужгород, Закарпатська обл.)

76
02.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Львівська ОДА

07322/08-33 Лист5/7-6217/0/2-17-
Про участь у XVII Міжнародному економічному 
форумі 26-27.10.2017 у м. Львові

77
22.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07319/08-15 Лист09-07/435
(Н. Анненкова) Про пропозиції щодо соціально 
значимих для регіону об'єктів

78
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07312/08-32 Лист2462/01-05
Про перенесення дати відкриття полювання на 
території Бердянського р-ну

79
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07323/08-19 Лист01-16/819
Про пропозиції до методології оцінювання 
результатів соціально-економічного розвитку

80
21.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07213/08-36 Лист01-16/0808
Про погодження надбавки Попову А.В.

81
16.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07305/08-36 Лист01.1-20/0714
Про погодження звільнення Сидоренко І.П.

82
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07242/08-20 Лист195/01-23
Про виділення коштів на ремонт дороги Гуляйполе 
- Любимівка - Старомлинівка

83
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07248/08-20 Лист190/01-23
Про перерозподіл субвенції на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій Гуляйпільського р-ну

84
10.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07253/08-20 Лист194/01-23
Про виділення коштів на реконструкцію мереж 
водопостачання та каналізації КЗ "Гуляйпільський 
колегіум "Лідер"

85
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07299/08-32 Лист0534/05-07
Про приведення у відповідність документації з 
договірних відносин з ФОП Лагно Ю.П.

86
19.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07214/08-36 Лист02-02/119-к
Про погодження надбавки Мангулу О.А.

87
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07281/08-20 Лист01-19/326
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі під 
сільську лікарську амбулаторію

88
14.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07226/08-36 Лист03-34/0452
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Спасській І.М.

89
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07246/08-36 Лист03-34/0455
Про погодження звільнення Сідєльнікової Н.Ф.

90
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07247/08-36 Лист03-34/0453
Про погодження звільнення Богдана Ф.М.

91
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

07306/08-22 Лист03-34/0447
Про затвердження паспортів приміських 
автобусних маршрутів

92
17.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07266/08-36 Лист01-01-16/0822
Про погодження надбавки Чмельовій В.В.

93
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07320/08-36 Лист01-26/0738
Про встановлення надбавки Крупському А.Є.

94
22.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07321/08-24 Лист01-45/0725
Про внесення змін в Регіональну програму 
будівництва...до 2020 року

95
17.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07212/08-36 Лист01-06/479
Про погодження надбавки Романенко Н.А.

96
16.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07225/08-36 Лист01-12/098
Про погодження надбавки Ревуту В.Ф., Філіповичу 
В.В.

97
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07215/08-36 Лист01-11/0455
Про погодження надбавки Дудукалову В.С.

98
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07216/08-36 Лист01-11/0453
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Дудукалову В.С., Попюку В.М., Степаненко Н.М.

99
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07227/08-36 Лист01-46/0541
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

100
16.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

07254/08-24 Лист01-46/0521
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

101
08.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07327/08-36 Лист01-46/0551
Про погодження звільнення Лукашина В.В.

102
22.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

07313/08-10 Депутатське звернення01-19/365
ДЕПУТАТИ БЕРДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Про приведення у належний стан автомобільних 
доріг у Бердянському р-ні

103
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07245/08-22 Лист01-17/477
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про закриття автобусних маршрутів

104
08.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07252/08-20 Лист778/02-14
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на ремонт дороги Велика 
Білозерка С-03-07

105
14.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07308/08-24 Лист02-01-14/889
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про погодження приєднання нових територій до 
існуючих меж населеного пункту

106
17.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07328/08-24 Лист541/01-09-01
МАЛОТОКМАЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 25.05.2017 № 244

107
22.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07330/08-32 Лист02-01-29/480
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання копій документів

108
17.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів

07262/08-21 Лист09-08/1543
Про надання дозволу на відчуження майна

109
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління капітального будівництва

07300/08-20 Лист5/1263
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

110
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

07261/08-34 Лист01/07-17/4855
Про розробку обласної цільової Програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 
2018-2022 роки

111
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07307/08-41 Лист9560/01/6-2017
Про крадіжку кабельних ліній зв'язку Запорізької 
філії ПАТ "Укртелеком"

112
17.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07272/08-45 Лист16/23
Про надання допуску в приміщення АТС

113
17.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

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

07331/08-32 Лист01/1457
Про питання оренди водних об'єктів

114
21.08.2017від

№
від 23.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

07273/08-37 Лист153-р
Про нагородження Бондаренка В.М., Пучкова О.В.

115
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07205/08-41 Лист4072/62/01-2017
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ПРИАЗОВСЬКОГО ВП 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ВП ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про дозвіл на спецводокористування ТОВ 
"Прогрес"

116
15.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07296/08-44 Лист2060/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про оповіщення військовозобов'язаного Федотова 
А.Ю.

117
21.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07229/08-41 Лист59/6/3-1457нт
Про попередження правопорушень щодо 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів

118
19.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07230/08-41 Лист59/6/3-1438нт
Про критичний стан ДП "Запорізький облавтодор"

119
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07231/08-41 Лист59-3-3-1527нт
Про надання інформації стосовно гр. Францева К.Е.

120
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07232/08-41 Лист59-3-3-1533нт
Про надання інформації стосовно гр. Францева К.Е.

121
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

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

07233/08-41 Лист59-3-3-1519нт
Про надання інформації стосовно гр. Покальчука 
О.О.

122
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07234/08-41 Лист59-3-3-1516нт
Про надання інформації стосовно Тадж Вазіра

123
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07235/08-41 Лист59-3-3-1538нт
Про надання інформації стосовно гр. Розломія О.В.

124
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07236/08-41 Лист59-3-3-1542нт
Про надання інформації стосовно гр. Розломія О.В.

125
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07237/08-41 Лист59-3-3-1545нт
Про надання інформації стосовно Гварамія Тимура 
(та інші)

126
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07238/08-41 Лист59-3-3-1554нт
Про надання інформації стосовно гр. Лоботенка 
М.В.

127
11.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07228/08-39 Постанова164
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об`єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 
29.10.2017

128
18.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07267/08-34 Лист02-11954/161
Про участь у позачерговому засіданні Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 22.08.2017

129
21.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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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

07279/08-22 Лист1974/3/6.1-5
Про фінансове забезпечення будівництва 
автомобільних доріг

130
15.08.2017від

№
від 22.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07220/08-22 ЛистЦЦІ-138226
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритих громадських обговорень 
проекту Інвестиційної програми 2018 року

131
17.08.2017від

№
від 21.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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