
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.08.17 по 19.08.17

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

07061/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження трудового колективу театру ім. 
В.Г. Магара

1
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07062/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Данилюк С.З., Кутліярову Н.А.

2
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07094/08-24 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про включення об'єкту "Господарсько-питний 
водопровід по вул. Приморській м. Василівка 
Запорізької обл. - реконструкція" до регіональної 
цільової програми Питна вода Запорізької обл. на 
2012-2020 роки

3
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07148/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
розробку проекту по об'єкту "Будівництво 
зовнішніх мереж  споруд водопостачання та 
водовідведення сел. Кирилівка Якимівського р-ну

4
17.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

07003/08-10 Депутатське звернення04-25/13-749(18
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про установи, які надають допомогу особам з 
психічними розладами, пов'язаними із вживанням 
психоактивних речовин

5
08.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
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07004/08-14 Лист04-15/13-675(18
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про звернення Запорізької обласної ради щодо 
прав громадян на безпечне для життя і здоров'я 
довкілля

6
08.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07133/08-14 Лист04-14/12-2639
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про вибори у територіальних громадах

7
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України

06990/08-10 Депутатське звернення294-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів на ремонт ДНЗ "Садко" 
Юр'ївської сільської ради

8
18.07.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06991/08-10 Доповідна записка292-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів на ремонт системи 
водопостачання с. Веселе Веселівського р-ну

9
14.07.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06992/08-10 Депутатське звернення293-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів на реконструкцію 
лікувально-діагностичного центру ТМО 
Михайлівського р-ну

10
17.07.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07005/08-10 Депутатське звернення02/05-398
НДУ ГЕРАЩЕНКО І.В.
Про кошти від сплати екологічного податку

11
09.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07081/08-10 Депутатське звернення5248-17/208
НДУ КОРЧИНСЬКА О.А.
Про ремонт автомобіля для військової частини А 
0536

12
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07161/08-20 Лист
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АБ 
"УКРГАЗБАНКУ"
Про можливість відкриття рахунків

13
18.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

07016/08-44 Лист2/1414
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 0536
Про надання допомоги

14
12.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07006/08-27 ЛистГО/У/248
ГО "ІНСТИТУТ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про безоплатне виготовлення копій документів 
НАФ з використанням власних технічних засобів

15
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07153/08-22 Лист325-07/17
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА 
АСАМБЛЕЯ"
Про участь у Міжнародному Енергетичному 
Форумі 23-27.10.2017 (м. Київ)

16
14.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06989/08-43 Адвокатський запит016А
АДВОКАТ ПЕНЬКОВ О.Ю.
Про надання копії відповіді на лист НАК "Нафтогаз 
України" від 30.05.2014 № 11-2276/1.7-14

17
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07041/08-41 Лист61/СВ/1450/нт
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ УСБУ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації стосовно гр. Мартинової 
О.В. (та інші)

18
11.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07049/08-29 Лист132/1/17
ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ
Про будівництво спортивної споруди зі штучним 
льодом у м. Бердянськ

19
08.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07054/08-19 Лист293/554
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про рекомендації круглого столу "Механізми 
активізації соціально-економічного розвитку 
територіальних громад"

20
10.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07077/08-44 Лист17/5/4-1282
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
КОНТРРОЗВІДКИ
Про проблемні питання очищення території 
розформованої 275 артилерійської бази ракет та 
боєприпасів

21
26.07.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07088/08-33 Лист6232
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про звіт діяльності Ради бізнес-омбудсмена за ІІ 
квартал 2017 року

22
11.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07098/08-23 Листб/н
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ БІЗНЕС-РОЗВИТКУ 
ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА
Про презентацію проекту UHBDP

23
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07128/08-37 Лист212/09
ПОВАЖНА РАДА ВІДЗНАКИ ЗА 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН 
СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про відзначення найкращих медиків України

24
17.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07172/08-32 Лист183
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про зустріч Експертної групи щодо розробки 
рекомендацій з імплементації принципів 
ресурсоефективного та більш чистого виробництва 
(РЕЧВ) в Україні 12.10.2017 у м. Києві

25
10.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

4



№
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

07007/08-43 Лист333/3911/17
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Повістка про виклик до суду на 23.10.2017 у справі 
за позовом Іванищева М.А.

26
02.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07008/08-43 Лист325/799/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Повістка про виклик до суду на 22.08.2017 

27
09.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07011/08-43 Ухвала908/1248/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду за позовом Запорізької місцевої 
прокуратури № 2

28
09.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06986/08-09 Доручення21529/49/1-17
(С. Кубів) Про стан виконання заходів, пов'язаних 
із запровадженням Європейським Союзом 
безвізового режиму для громадян України

29
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07033/08-04 Протокол наради 
(засідання)

32257/0/1-17
(Г. Зубко) Про першочергові заходи, спрямовані на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості

30
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07034/08-09 Доручення15691/63/1-13
(Г. Зубко) Про відзначення Дня Європи в Україні у 
2018 році

31
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07035/08-09 Доручення28202/1/1-17
(Г. Зубко) Про відпустку голови 
облдержадміністрації 07-19.08.2017

32
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07036/08-09 Доручення30572/1/1-17
(Г. Зубко) Про збільшення граничної чисельності 
Запорізької облдержадміністрації 

33
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07039/08-09 Доручення23679/1/1-17
(Г. Зубко) Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

34
11.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07046/08-09 Доручення32436/0/1-17
(Г. Зубко) Про заходи з відзначення 26-ї річниці 
незалежності України

35
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07066/08-09 Доручення31745/7/1-17
(В. Гройсман) Про участь у селекторній нараді з 
питань підготовки до осінньо-зимового періоду 
2017/18 року 17.08.2017

36
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07068/08-09 Доручення31466/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Шаповалова М.Т. щодо завершення 
газифікації с. Долинівка Запорізького р-ну

37
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07069/08-09 Доручення31306/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про набрання чинності ЗУ "Про 
державну допомогу суб'єктам господарювання"

38
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07070/08-09 Доручення31790/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у липні 2017 року

39
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07071/08-09 Доручення32100/1/1-17
(С. Дехтяренко) ГО "РУХ ВІЛЬНА ДОЛЯ"
Про виділення безкоштовних приміщень для 
Дитячих громадських приймалень в обласних 
центрах України

40
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07072/08-03 Розпорядження457-р
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 
травня 2017 р. № 310

41
04.07.2017від

№
від 15.08.2017
№ 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

07073/08-03 Розпорядження522-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 26-ї річниці незалежності України 

42
09.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07074/08-03 Розпорядження526-р
Про Національну стратегію реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017 
— 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу

43
09.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07075/08-03 Постанова593
Про внесення зміни до граничних сум витрат на 
придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, комп’ютерів, 
придбання і утримання мобільних телефонів  
державними органами, а також установами та 
організаціями, які утримуються за рахунок 
державного бюджету

44
09.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07109/08-09 Доручення32185/1/1-17
(С. Кушнір) Про розрахунок з ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України" за будівництво державного 
газопроводу 

45
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07110/08-03 Постанова553
Про внесення змін до Порядку функціонування 
електронної системи закупівель та проведення 
авторизації електронних майданчиків

46
09.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07126/08-04 Витяг з протоколу48ВП
(В. Гройсман) 7. Про посилення захисту майнових 
прав власників та орендарів земельних ділянок, 
запобігання протиправному поглинанню та 
захопленню підприємств в аграрному секторі 
економіки

47
09.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07139/08-09 Доручення32248/1/1-17
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про тяжкі захворювання дітей у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку

48
17.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07190/08-04 Протокол32902/0/1-17
(В. Гройсман) Про підготовку навчальних закладів 
до 2017/18 навчального року

49
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07193/08-09 Доручення32862/0/1-17
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про передбачення видатків 
на інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції

50
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07194/08-09 Доручення32258/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ САБАШУК П.П.
Про будівництво автотранспортної автомагістралі 
через р. Дніпро

51
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07195/08-09 Доручення32334/4/1-17
(В. Бондаренко) РПОО "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 
МОСКВА"
Про надання інформації щодо місця захоронення 
Курочкіна В.О.

52
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07196/08-09 Доручення31266/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 04.08.2017

53
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07197/08-03 Розпорядження511-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу до Національної гвардії України, обсягу 
видатків для проведення призову в серпні 2017 
року

54
09.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07198/08-03 Постанова590
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

55
09.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07199/08-03 Постанова604
Питання створення єдиного державного реєстру 
отримувачів житлових субсидій

56
19.07.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

07129/08-22 Лист01/8779
УКРЕНЕРГО
Про запрошення до обговорення щодо розвитку 
магістральних електромереж Запорізької області 
21.08.2017 (м. Київ)

57
10.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07168/08-37 Лист37-32-11/19285
Про подання кандидатур для нагородження до Дня 
працівників харчової промисловості 15.10.2017

58
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07108/08-32 Лист5/3-10/7005-17
Про участь у регіональних обговореннях щодо 
імплементації  Угоди про асоціацію у сфері 
довкілля

59
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06995/08-33 Лист4603-05/28114-0
Про проведення Міжнародного фестивалю хліба 
13-15.10.2017 у м. Анкара (Туреччина)

60
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07017/08-33 Лист4603-05/28113-0
Про проведення Міжнародної промислової 
виставки "CASPIAN IND EXPO – 2017" 
13-15.09.2017 у м. Баку (Азербайджан)

61
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07067/08-33 Лист4005-05/25512-0
Про виконання проектів міжнародної технічної 
допомоги, які впроваджувались протягом І півріччя 
2017 року

62
25.07.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07084/08-27 Лист4502-06/28409-0
Про проведення конкурсного відбору проектів 
регіонального розвитку "Розвиток туризму"

63
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07085/08-33 Лист4502-06/28408-0
Про конкурс "Європейська інкубаційна мережа для 
інновацій, орієнтованих на креативність"

64
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

07119/08-24 Лист03/31-7528
Про забезпечення добудови підвідних газопроводів

65
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07019/08-22 Лист3729/25/14-17
Про габаритно-ваговий контроль транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів

66
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07155/08-22 Лист8026/25/10-17
Про участь у селекторній нараді з питань розвитку 
автомобільних доріг 28.08.2017

67
16.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

07160/08-31 Лист2137/18-6/14-17
Про проект регіонального плану заходів щодо 
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року

68
11.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06984/08-37 Лист6510/1.5
Про нагородження національної дефлімпійської 
збірної команди України

69
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07037/08-29 Лист6544/3.3
Про сприяння у проведенні Всеукраїнського заходу 
"V літня школа Української асоціації студентів" 
15-20.08.2017 (Херсонська обл.)

70
11.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07090/08-29 Лист6573/3.3
Про участь у всеукраїнській конференції 
"Молодіжна політика в умовах децентралізації" 
04.09.2017 у м. Києві

71
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07127/08-46 Лист6612/4.3
Про поліпшення житлово-побутових умов Трюхіна 
О.А.

72
15.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07015/08-28 Лист19.1-09-1443/21
Про участь у семінарі з питань поліпшення охорони 
здоров'я 07-08.09.2017 у м. Києві

73
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07111/08-33 Лист7/12-7894
Про виконання плану заходів з виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС

74
25.07.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07120/08-32 Лист7/13-8755
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо управління земельними ресурсами в 
межах території об'єднаних територіальних 
громад"

75
15.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07149/08-33 Лист7/19-8811
Про реалізацію проектів у рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України (ЄІБ)

76
17.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07164/08-19 Лист7/19-8798
Про створення інтерактивної мапи

77
17.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07018/08-35 Лист16138/0/2-17/37
Про Примірні штатні нормативи чисельності 
працівників центрів соціальної підтримки дітей та 
сімей

78
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

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

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

07021/08-35 Лист16127/0/2-17/23
Про реформування інтернатних закладів

79
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07022/08-35 Лист16307/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

80
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07047/08-29 Лист377/0/46-17/261
Про внесення змін до Закону України "Про 
оздоровлення та відпочинок дітей"

81
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07107/08-35 Лист16359/0/2-17/28
Про аналіз стану виплати заробітної плати

82
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07154/08-30 Лист16585/0/2-17/37
Про право дітей на виховання та проживання у сім'ї

83
17.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07157/08-35 Лист16386/0/2-17/23
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про влаштування довгожительки Варяник П.С. у 
будинок для інвалідів та людей похилого віку

84
14.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07169/08-35 Лист16606/0/2-17/27
Про погодження проекту Закону України "Про 
колективні угоди та договори"

85
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07014/08-20 Лист26040-12/2-7/21
Про надання рекомендацій щодо додаткової 
перевірки виплат житлових субсидій

86
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07038/08-20 Лист26040-12/2-7/22
Про надання рекомендацій щодо додаткової 
перевірки виплат житлових субсидій

87
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Запорізький міськвиконком

07026/08-20 Лист01/02-23/02146
Про додаткову угоду щодо перерахування коштів

88
14.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07124/08-29 Лист01.01-12/906
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТУ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
Про надання роз'яснень щодо введення нових 
штатних одиниць до штатного розпису 
Департаменту

89
15.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07180/08-37 Лист01/02-16/02215
Про нагородження Сокол Е.А.

90
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07056/08-37 Лист3058/02-39-1
Про присвоєння почесного звання Сидорчуку І.Я.

91
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07057/08-37 Лист3307/02-39-1
Про нагородження колективу Таврійського 
державного агротехнологічного університету

92
10.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07125/08-28 Лист02-32/667-1
Про матеріально-технічне оснащення амбулаторії

93
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07158/08-35 Лист02-39/672-1
Про участь у відкритті соціального гуртожитку у м. 
Мелітополі 22.08.2017

94
16.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07189/08-37 Лист02-39/651-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шерстюк О.М.

95
11.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

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

07140/08-20 Лист1208/21-15
Про перерозподіл коштів на придбання спецтехніки

96
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

07174/08-24 Лист2042/02.1-20
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану населеного пункту 
м. Пологи

97
11.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07082/08-10 Депутатське звернення205
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б. (Гугніну Е.А.)
Про виділення нежитлового приміщення за 
адресою: вул. С. Синенка, 61А

98
11.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06996/08-17 Лист3304/01-27
Про експертні пропозиції ГС "Совість"

99
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06997/08-17 Лист3135/01-11
Про сприяння в організації поїздки гурту "Січові 
козаки" на виступ до Відня (Австрія)

100
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06998/08-17 Лист01-26/0772
Про реалізацію заходів, спрямованих на 
соціально-економічний розвиток Запорізької 
області

101
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07040/08-17 Лист2334/01-11
Про проектно-кошторисну документацію по 
об'єктах будівництва, замовником яких є УКБ 
ЗОДА

102
11.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07079/08-17 Лист3388/01-11
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про виділення коштів для надання допомоги 
населенню

103
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07080/08-17 Лист3172/01-32
Про негативну ситуацію навколо Молочного 
лиману

104
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07130/08-17 Лист01-26/0783
Про проведення реконструкції котелень у 2017 році

105
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07131/08-17 Лист3395/01-11
Про виділення коштів на закупівлю системи 
кондиціонування у філії КЗ "Запорізька ЦРЛ"

106
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07178/08-17 Лист3042/01-26
Про проект рішення щодо виконання заходів 
обласної програми "Молодій запорізькій родині - 
доступне житло" на 2013-2017 роки

107
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07179/08-10 Депутатське звернення27
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ...
Про висновки та рекомендації щодо прийняття з 
державної власності у спільну власність 
територіальних громад цілісних майнових 
комплексів професійно-технічних навчальних 
закладів

108
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

07058/08-41 Лист102/К-677
Про погіршення криміногенної ситуації навколо 
підприємства

109
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

"Запоріжгаз"
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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

07097/08-24 ЛистZp02-CП-17990-
Про несанкціоноване будівництво підвідного 
газопроводу до с. Новоселівка та с. Шевченко 
Пологівського р-ну

110
11.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07055/08-22 Лист007-41/12727
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

111
11.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

07096/08-44 Лист16/3730
Про тиск з боку керівного складу Запорізької 
митниці ДФС

112
11.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07201/08-44 Лист01/3826
Про свавілля та шалений тиск на металургійний 
завод з боку керівного складу Запорізької митниці 
ДФС

113
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

07000/08-32 Лист11.10-35/177
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

114
08.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07032/08-32 Лист691
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про утилізацію небезпечних відходів

115
11.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07050/08-32 Лист148
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання в оренду земельної ділянки

116
08.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07095/08-22 Лист116
ТОВ "СТАРТ, ЛТД-93"
Про проведення перевірки промислового 
майданчика

117
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07104/08-22 Листб/н
ТОВ "ЯКИМТЕПЛОЗБУД"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

118
11.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07115/08-32 Лист1450
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про укладення договору оренди земельних ділянок

119
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07138/08-44 Лист08-2330
ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про проблемні питання митного оформлення 
товарів

120
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07142/08-22 Лист269
ТОВ "ТВІНС-СЕРВІС ЛТД"
Про обстеження промислового майданчика

121
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07029/08-22 ЛистЕЕЦ-10/6479
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження балансу споживання електричної 
потужності

122
07.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07048/08-22 Лист11/1-1825
КП "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС"
Про попередження крадіжок контактного дроту

123
11.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07052/08-24 Листб/н
СТ "ДНІПРОБУДІВЕЦЬ"
Про проведення водопроводу для поливу садових 
ділянок

124
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

07065/08-27 Лист10/08
ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Я. 
НОВИЦЬКОГО
Про публікацію брошури "Місцями пам'яті 
повстанських перемог у Запорізькому краї: 
Азовська операція Нестора Махна"

125
10.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07078/08-32 Лист694
СКП "ЗАПОРІЗЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)

126
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07105/08-46 Лист317/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про підтримку програм щодо виділення житла 
молоді та учасникам АТО

127
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07106/08-46 Лист309/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про виділення асигнувань на сплату комунальних 
послуг та оренди приміщення

128
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07122/08-29 Лист16/08-01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Про відновлення тимчасового регулювання 
порядку шлюзування Дніпровським каскадом

129
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07141/08-33 Лист08-20/088
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД EU/UNDP/CBA-III
Про відрядження Бойко А.Ю. для участі в 
урочистостях в рамках проекту 
ЄС/ПРООН/МРГ-ІІІ 18.08.2017 (с. Кінські Роздори 
Пологівського р-ну)

130
17.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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07156/08-22 Лист01/1043
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про погодження проектної документації щодо 
встановлення канатних механізмів на 
аварійно-ремонтні затвори водоприймача

131
16.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07186/08-32 Лист2103ВИХ-17-16
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про припинення права користування земельними 
ділянками

132
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06985/08-38 Листб/н
ГО "ХЕЛПЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про презентацію мобільного додатку "Helper 
Україна" 15.08.2017

133
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07023/08-38 Лист5
ГО "ВЕТЕРАНІВ І ВОЛОНТЕРІВ АТО 
"ПАТРІОТ"
Про надання канцелярських товарів

134
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07024/08-38 Листб/н
ГО "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЮА"
Про надання канцелярських товарів

135
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07059/08-38 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО"
Про надання канцелярських товарів

136
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07064/08-27 Листб/н
ГО "УРБАНІСТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Про публікацію брошури "Місцями пам'яті 
повстанських перемог у Запорізькому краї: 
Азовська операція Нестора Махна"

137
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07089/08-28 Лист145/17
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про ремонт у відділенні гемодіалізу

138
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07093/08-24 Лист54-01/17
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про вирішення проблемних питань життєдіяльності 
ОСББ/ЖБК

139
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07113/08-38 Лист40
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про надання канцелярських товарів

140
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07143/08-38 Лист73
ГО ВЕТЕРАНІВ АТО "ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ"
Про надання канцелярських товарів

141
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07163/08-35 Лист189
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 
ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ"
Про розподіл коштів телемарафону "Пам'ять"

142
11.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07185/08-37 Листб/н
ВП ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Єфіменка А.Ю., Коваля Г.В.

143
14.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07152/08-24 Лист21
ОЖБК/СББ "ВІКТОРІЯ"
Про порушення чинного законодавства ПАТ 
"Запоріжгаз"

144
17.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

07030/08-37 Лист01-26/979
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про присвоєння почесного звання Коваленко О.В.

145
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07063/08-27 Листб/н
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ІСТОРИЧНОЇ УРБАНІСТИКИ
Про публікацію брошури "Місцями пам'яті 
повстанських перемог у Запорізькому краї: 
Азовська операція Нестора Махна"

146
15.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07136/08-20 Лист01-26/982
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про фінансування на оплату комунальних послуг та 
виплату заробітної плати

147
15.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

07162/08-33 Лист01-32/442/2
Про Міжнародний інвестиційний форум та 
агропромислову виставку 20-23.09.2017 у м. 
Кропивницький

148
15.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07192/08-15 Лист04-01/2886
Про виконання Протокольного рішення Ради 
регіонального розвитку від 20 березня 2017 року

149
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

06983/08-15 Лист32-07/1346
Про проведення перевірки дитячого оздоровчого 
закладу "Факел" (м. Бердянськ)

150
07.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07184/08-36 Лист01-32/808
Про погодження звільнення Варакіна В.В.

151
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07181/08-37 Лист01-16/0801
Про нагородження Якубовського А.М., Стецюна 
А.В.

152
15.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07053/08-22 Лист01-36/924
Про розчищення підмостового русла залізничного 
мосту

153
09.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07150/08-37 Лист01-41/947
Про присвоєння почесного звання Зайцеву В.І.

154
15.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07151/08-32 Лист01-39/957
Про акт прийому-передачі водного об'єкта, 
розташованого на території Широківської сільської 
ради

155
15.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07177/08-36 Лист01.1-20/0707
Про погодження надбавки Ярмоленко А.І.

156
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07025/08-20 Лист01-01-2711/529
Про виділення коштів на забезпечення населення 
якісною питною водою

157
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07123/08-20 Лист01-28/1006
Про придбання спецтранспорту

158
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07013/08-37 Лист01-08/0896
Про нагородження Лагно М.Ю. (та інші)

159
01.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07188/08-37 Лист01-34/319
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Сазановій О.І.

160
04.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07083/08-20 Лист01-01-16/0791
Про фінансування природоохоронних заходів

161
10.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07112/08-20 Лист01-45/0716
Про зміну напряму фінансування об'єкту 
"Реконструкція Пологівського районного будинку 
культури"

162
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07182/08-37 Лист01-35/0969
Про нагородження Кондратьєва Ю.В. (та інші)

163
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07175/08-24 Лист01-46/0543
Про сприяння в прийнятті в експлуатацію 
закінченого будівництвом об'єкта

164
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Гуляйпільська райрада

07002/08-20 Лист234/02-01
Про виділення коштів на придбання віконних 
блоків для КЗ "Полтавська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст."

165
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07012/08-24 Лист1040
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про закінчення будівництва газопроводу в смт 
Приазовське

166
09.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07045/08-24 Лист666
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відсутність систем водовідведення та 
каналізування смт Кирилівка

167
02.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07051/08-20 Лист02-01-18/262
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт каналізаційної 
мережі КЗ "ДНЗ "Колобок"

168
08.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07100/08-24 Лист195
ТЕРСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

169
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07101/08-24 Лист196
ТЕРСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

170
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07102/08-24 Лист197
ТЕРСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

171
14.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07134/08-24 Лист891/02-01-10
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Переліку заходів Програми 
підтримки розвитку об'єднаних територіальних 
громад

172
10.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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07165/08-24 Лист1456/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

173
16.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07166/08-24 Лист1455/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

174
16.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07167/08-24 Лист1454/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

175
16.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07176/08-38 Лист01-07/494
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про питання об'єднання громад в 
Новоолександрівську територіальну громаду

176
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07187/08-38 Лист01-31/0936
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

177
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

06999/08-20 Лист02.1-26/03.2/108
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
розробку проекту з будівництва мереж 
водопостачання селища Кирилівка Якимівського 
р-ну

178
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

07144/08-37 Доповідна запискаб/н
Про нагородження з нагоди Дня підприємця 
31.08.2017

179
17.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

06987/08-34 Лист01/1.1-18/4760
Про виділення пального з матеріальних резервів

180
14.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07116/08-34 Лист01/2-39/4803
Про перевірку закладів освіти в м. Мелітополь та 
Мелітопольському районі у 2017 році

181
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07117/08-41 Лист9394/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів стосовно КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР

182
11.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07010/08-43 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

183
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07103/08-43 Ухвала908/1640/17
УХВАЛА суду за позовом ВП "Запорізька АЕС"

184
11.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07147/08-43 Ухвала908/1633/17
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
ОДА

185
10.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

07118/08-22 Лист4/905
Про блокування рахунків підприємства

186
16.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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07202/08-22 Лист4/214
Про розблокування розрахункових рахунків

187
16.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

07137/08-44 Лист46/91/08-70-19
Про підприємства, які здійснили митне 
оформлення товарів

188
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07173/08-44 Лист1360/1
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку в КП НВК "Іскра"

189
16.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07146/08-43 Лист808/750/17/5385/
Про апеляційну скаргу за позовом Кривохатько 
В.В.

190
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07009/08-43 Лист16343-7-03.4
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ 
СЛУЖБИ
Про виконавче провадження № 610/3

191
10.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07031/08-24 Лист10/2792/8
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№99)"
Про переоформлення ліцензії на виробництво 
теплової енергії

192
09.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07043/08-36 Лист77
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Про зміни керівного складу, місця знаходження і 
поштових реквізитів

193
08.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07044/08-22 Лист50/12-1091
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про проведення робочої наради

194
09.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07060/08-32 Лист31/8-3909
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Промислова, м. Бердянськ

195
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07092/08-41 Лист14/53
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про державну реєстрацію права власності на 
земельні ділянки, сформовані шляхом поділу 
сформованої раніше земельної ділянки

196
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07145/08-43 Лист50/05-1100
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОІГЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про апеляційну скаргу на ухвалу Господарського 
суду Запорізької області від 03.08.2017

197
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07171/08-22 Лист6/13-3339
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 20)"
Про отримання ліцензії на виробництво теплової 
енергії

198
16.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура

07001/08-41 Лист119-8979вих.17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про фінансування ЗЗШ № 101

199
09.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07076/08-41 Лист1.3-5740вих17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про незаконне надання земельних ділянок на 
території Якимівського району

200
14.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07087/08-41 Лист42-73-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про комунальні установи охорони здоров'я на 
території Вознесенівського та Комунарського 
районів м. Запоріжжя

201
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06993/08-41 Лист08-2535-17
Про порушення прав гр. Глушакової Т.В. на 
виховання дітей

202
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07132/08-41 Лист05/1-737вих17
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини

203
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07135/08-37 Лист11-1189вих-17
Про нагородження Огієнко Ю.В. (та інші)

204
14.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07121/08-22 Лист10/1428
Про перелік обласних автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

205
15.08.2017від

№
від 17.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07027/08-41 Лист4811/39/107/01-2
Про паспорти місць видалення відходів ТОВ "СП 
Юкойл"

206
11.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07099/08-41 Лист4923/39/107/01-2
Про надання копій документів, які перебувають у 
володінні Департаменту екології та природних 
ресурсів ЗОДА

207
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07114/08-41 Лист4929/39/107/01-2
Про дозвільні документи на розміщення полігону 
виробничих відходів та викидів в атмосферне 
повітря

208
16.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06988/08-41 Лист59/5/4-1001нт
Про формування інформаційного контенту

209
07.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07028/08-41 Лист59/6/2-1296нт
Про дозвільні документи ТОВ "Онур Конструкціон 
Інтернешнл"

210
08.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

06994/08-22 Лист25/3005-17
Про габаритно-ваговий контроль вантажних 
транспортних засобів ТОВ "Нібулон"

211
09.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07091/08-39 Лист21-28-1360
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

212
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07159/08-39 Постанова160
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.02.2016 № 32

213
16.08.2017від

№
від 18.08.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

07200/08-19 Лист128-29.2/06-894
Про участь у круглому столі з питань 
функціонування ринків послуг у сфері поводження 
з побутовими відходами 30.08.2017 у м. Києві

214
17.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

07191/08-41 Лист19-р
ДЕПУТАТ ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ ВАХНІЙ С.А.
Про державну реєстрацію земельних ділянок

215
15.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

07020/08-22 Лист15-28/4850
Про участь в інспекційному обстеженні заявника

216
09.08.2017від

№
від 14.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна казначейська служба України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07170/08-20 Лист9-09/793-13513
Про використання єдиного програмно-цільового 
методу при виконанні місцевих бюджетів

217
11.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

07183/08-28 Лист602-121-11/1035
Про санітарно-епідеміологічну ситуацію

218
18.08.2017від

№
від 19.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07086/08-22 Лист249-01/16/5-17
Про запровадження системи енергоменеджменту

219
15.08.2017від

№
від 16.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Фонд державного майна України

07042/08-21 Лист10-15-15487
Про внесення змін щодо майна за 
місцезнаходженням: Запорізька обл., Бердянський 
р-н, с. Осипенко, шосе Маріупольське, 25

220
07.08.2017від

№
від 15.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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