
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.09.17 по 08.09.17

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

07551/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на придбання шкільних автобусів

1
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07559/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Чишко М.Є., Гнєдашева В.М.

2
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07609/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на оснащення сучасних 
медіатек

***До доповідної записки Давтяна Д О - 
Погоджено зняти з контролю - Бриль К І***

3
04.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07693/08-27 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про внесення змін до Програми розвитку архівної 
справи у Запорізькій області на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням облради від 27.08.2017 № 9

4
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07726/08-45 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про надання дозволу на використання печатки 
облдержадміністрації та факсимільє голови 
облдержадміністрації

5
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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07729/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету

6
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07739/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про необхідність укладання прямого договору 
щодо пересилання поштових відправлень з 
придбанням знаків поштової оплати

7
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07740/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про необхідність укладання прямого договору 
щодо експертизи цінності документів та 
науково-технічне опрацювання справ постійного 
зберігання

8
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07741/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про необхідність укладання прямого договору 
щодо надання технічної підтримки програмного 
забезпечення комп'ютерних програм з 
бухгалтерського обліку

9
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07787/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів іншої субвенції районам та 
ОТГ на оснащення додаткових 14 сучасних 
медіатек

10
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07804/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на реконструкцію зовнішніх 
та внутрішніх мереж водопостачання та каналізації 
КЗ "Гуляйпільський колегіум "Лідер"

11
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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07805/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про народження трійні у КЗ "Обласний 
перинатальний центр" ЗОР

12
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07806/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на фінансування заходів 
Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 
роки

13
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07812/08-22 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на реконструкцію КЗ 
"Запорізька обласна школа вищої спортивної 
майстерності" ЗОР

14
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07834/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про виділення коштів на будівництво об'єкту 
"Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої 
лікарні" та реконструкцію КЗ "Запорізька обласна 
школа вищої спортивної майстерності"

15
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

07568/08-10 Депутатське звернення295-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про фінансування проекту "Будівництво 
артезіанської свердловини в с. Солодка Балка..."

16
10.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07569/08-10 Депутатське звернення296-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про фінансування проектів "Реконструкція 
покрівлі Новопрокопівського навчально-виховного 
комплексу..."

17
10.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07582/08-10 Депутатське звернення152/638
НДУ СИСОЄНКО І.В.
Про організацію надання перинатальної допомоги

18
28.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07662/08-10 Лист437/17-200
НДУ НЕМИРОВСЬКИЙ А.В.
Про заходи щодо зменшення кількості амброзії

19
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07702/08-10 Депутатське звернення08/17-781/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про забезпечення штучним покриттям футбольних 
полів на території 79-го виборчого округу

20
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07784/08-10 Депутатське звернення09/17-83
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про придбання медичного обладнання для КЗ 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Комишуваської селищної ради

21
04.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07785/08-10 Депутатське звернення09/17-82
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про виділення коштів для реконструкції будинку 
культури та артезіанських свердловин в с. 
Кам'янське Василівського р-ну

22
04.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07786/08-10 Депутатське звернення09/17-79
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про придбання комбайну для ДНЗ "Василівський 
професіональний ліцей"

23
04.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07571/08-18 Лист11-1994/17-107
Про проведення конференції на тему: "День права 
знати: забезпечення доступу до публічної 
інформації" 29.09.2017 у м. Києві

24
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07616/08-18 Лист2/12-Ф294917.17
Про порушення прав заявника Федоренка Є.В.

25
14.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

07800/08-44 Лист3/33/11-2014
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про фінансування матеріально-технічного 
оснащення пунктів прийому мобілізаційних 
ресурсів

26
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07724/08-20 Лист010917-21
ГО "МАЄ БУТИ"
Про збільшення рівня реєстрації та наповнення 
"службових кабінетів" розпорядників бюджетних 
коштів порталу публічних фінансів e-data.gov.ua

27
01.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07725/08-37 Лист238
ГО "ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ"
Про нагородження Мацюка Т.Я.

28
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07615/08-33 ЛистUNDP/2017/352
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
Про участь у семінарі "Розроблення проектів і 
програм з питань відновлення та розбудови миру" 
22-23.09.2017 (м. Дніпро)

29
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07808/08-33 ЛистАЗ-1685218
GBS GROUP LTD
Про участь у міжнародній спеціалізованій програмі 
"Внутрішній аудит. Ефективний контролінг" 
03-07.10.2017 в м. Флоренція (Італія)

30
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

07722/08-32 Листб/н
АНДРІЙЧУК Д.В.
Про надання земельної ділянки

31
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07583/08-27 Лист01/248/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про надання довідок щодо місцевих подій для 
висвітлення на сайті

32
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5
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07606/08-22 Лист01/9698
ДП "УКРЕНЕРГО"
Про запрошення до обговорення проекту 
інвестиційної програми на 2018 рік 13.09.2017

33
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07627/08-21 Лист13
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (BRDO)
Про запрошення на презентацію "Легкість ведення 
бізнесу. Рейтинг українських міст" 07.09.2017 (м. 
Київ)

34
01.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07654/08-35 Лист154/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення Міжнародного дня громадян 
похилого віку 01.10.2017

35
29.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07655/08-36 Лист03/1-4-02/2-437
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про підсумки прийому на навчання у 2017 році

36
31.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07661/08-27 Лист28/08/2017-1
НАРОДНА РАДА ОРДЕНА "НАРОДНИЙ ГЕРОЙ 
УКРАЇНИ"
Про проведення 25-ї церемонії нагородження 
орденом "Народний герой України" 14.09.2017 у м. 
Запоріжжі

37
28.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07677/08-27 Лист05/09/2017-1
НАРОДНА РАДА ОРДЕНА "НАРОДНИЙ ГЕРОЙ 
УКРАЇНИ"
Про надання бордів для розміщення портретів 
Героїв

38
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07687/08-28 Лист1-03/1785
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Про підписання Договору про співробітництво

39
30.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Охорона здоров'я 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

07709/08-22 Лист488
ТОВ "М-ЛИТ"
Про імпорт трубопровідної арматури

40
01.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07736/08-32 Лист01/09/17-1
ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

41
01.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07837/08-38 Лист01-41
НЕЗАЛЕЖНА ГАЛУЗЕВА ПРОФСПІЛКА 
ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати трудовому колективу ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

42
31.08.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Релігійні організації

07841/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИХ ЦАРСТВЕНИХ МУЧЕНИКІВ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

43
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07842/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ ТРІЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

44
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07843/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

45
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07844/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 
САРОВСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

46
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей 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

07845/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРОРОКА ІЛЛІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

47
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07846/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРЕПОДОБНОГО КУКШІ ОДЕСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

48
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07847/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ НІНИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

49
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07848/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРЕПОДОБНОГО СЕРГІЯ 
РАДОНЕЖСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

50
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07849/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПЕРВОВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І 
ПАВЛА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

51
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07850/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ 
КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ НА ІМ`Я 
СВЯТИТЕЛЯ І ЧУДОТВОРЦЯ МИКОЛАЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

52
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей 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

07851/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

53
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07852/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

54
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07853/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

55
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07854/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

56
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07855/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

57
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07856/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

58
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07857/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИТЕЛЯ І ЧУДОТВОРЦЯ МИКОЛАЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

59
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей 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

07858/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я БЛАГОВІРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕКСАНДРА 
НЕВСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

60
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07859/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОГО ПРОРОКА ІЛЛІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

61
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07860/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я БЛАГОВІРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕКСАНДРА 
НЕВСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

62
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07861/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

63
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07862/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ІОАННА ЗОЛОТОУСТОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

64
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07863/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

65
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей 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

07864/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

66
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07865/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

67
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07866/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

68
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07867/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

69
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07868/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПРОРОКА БОЖОГО ІЛЛІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

70
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07869/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

71
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07870/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

72
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей 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

07871/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

73
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07872/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

74
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07873/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я СВЯТИТЕЛЯ І ЧУДОТВОРЦЯ МИКОЛАЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

75
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07874/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛИСТА ІОАННА 
БОГОСЛОВА
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

76
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07875/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

77
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07876/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

78
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

12



№
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

07877/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

79
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07878/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ІМ`Я ПРОРОЧИЦІ АННИ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

80
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07879/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЯ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

81
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07880/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

82
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07881/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ СВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

83
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07882/08-31 Листб/н
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА 
ЧЕСТЬ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Про надання витягу з розпорядження голови ОДА 
від 26.10.2016 №631

84
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

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

07590/08-43 Ухвала908/55/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

85
30.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07796/08-43 Лист2/325/292/2017
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали щодо заміни неналежного 
відповідача у справі за позовом заступника 
прокурора Запорізької області

86
31.07.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07781/08-36 Лист1307-17
Про відрядження Савенкової О.О. та Сердюк В.Г.

87
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07823/08-18 Лист1319-17
Про звернення, які надійшли на урядову "гарячу 
лінію"  протягом серпня 2017 року

88
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07552/08-09 Доручення32561/1/1-17
(В. Гройсман) Про дотримання вимог Закону 
України "Про Державний реєстр виборців" 

89
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07553/08-09 Доручення33242/1/1-17
(Г. Зубко) Про рекомендаційний перелік 
перспективних адміністративних центрів майбутніх 
спроможних територіальних громад

90
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07554/08-09 Лист33612/1/1-17
(С. Кушнір) Про вирішення питання 
перспективного розвитку м. Енергодара 

91
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07560/08-09 Доручення33947/0/1/-17
(Г. Зубко) Про обсяги прийняття в експлуатацію 
об'єктів житлового та соціального призначення за 
період 2015, 2016 та І-е півріччя 2017 років

92
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07561/08-09 Доручення34141/0/1-17
(В. Гройсман) Про підготовку проекту акта щодо 
ліквідації черг на влаштування дітей у дошкільні 
навчальні заклади

93
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07562/08-09 Доручення32792/1/1-17
(В. Гройсман) Про виділення цільових коштів на 
реалізацію проекту "Створення Південного 
регіонального центру променевої терапії"

94
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07576/08-09 Доручення33592/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ РУДИК С.Я.
Про результати поїздки народних депутатів 
України 9 прикордонними областями України, що 
суходолом і морем межують із країною-агресором

95
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07577/08-09 Доручення31782/16/1-17
(В. Гройсман) Про результати робочої поїздки 
Прем'єр-міністра України до Дніпропетровської 
(15.08.2017), Херсонської (16.08.2017) та 
Миколаївської (17.08.2017) областей

96
02.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07631/08-09 Доручення34691/0/1-17
(В. Кістіон) Про участь у нараді щодо 
проектування та будівництва транспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя

97
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07635/08-09 Доручення34413/1/1-17
(П. Розенко) НДУ ГЕРАЩЕНКО І.В.
Про надання адресної соціальної допомоги сім'ям 
заручників, безвісти зниклих осіб та осіб, які 
незаконно утримуються на тимчасово 
непідконтрольних територіях та на території 
Російської Федерації

98
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07636/08-09 Доручення34343/1/1-17
(В. Федорчук) ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Я - Європеєць" 29.10-02.11.2017

99
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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07637/08-09 Доручення34073/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 31.08-01.09.2017

100
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07680/08-09 Доручення34036/1/1-17
(В. Гройсман) Про впорядкування діяльності, 
пов’язаної з металобрухтом

101
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07699/08-04 Протокол наради 
(засідання)

34723/0/1-17
(С. Кубів) Про утворення постійно діючої робочої 
групи з питань забезпечення узгоджених дій, 
спрямованих на захист майнових прав власників та 
орендарів земельних ділянок

102
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07700/08-09 Доручення34362/1/1-17
(В. Кістіон) Про надання пропозицій щодо 
внесення змін до законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

103
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07701/08-09 Доручення34204/1/1-17
(В. Федорчук) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про досвід керівників на Рівненщині щодо їх участі 
у світовій програмі Асамблеї ООН 

104
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07734/08-09 Доручення34691/1/1-17
(В. Кістіон) Про перенесення наради щодо 
проектування та будівництва транспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя 
(06.09.2017)

105
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07745/08-09 Доручення34020/1/1-17
(П. Розенко) Про організацію і проведення 
громадських робіт з оформлення субсидій 

106
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07776/08-04 Протокол наради 
(засідання)

34997/0/1-17
(Г. Зубко) Про розрахунки та укладення договорів 
реструктуризації заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
за спожитий природний газ...

107
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07777/08-09 Доручення34625/1/1-17
(П. Розенко) ГО "ТЕРИТОРІЯ-НОВИЙ СХІД"
Про направлення пікету постраждалих від 
військових дій на Сході України із зони АТО

108
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07815/08-09 Доручення35111/0/1-17
(В. Бондаренко) Про надання інформацїї щодо 
регіональних ЗМІ

109
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07816/08-09 Доручення34796/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про принципи модернізації початкової школи

110
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07817/08-09 Доручення34771/1/1-17
(П. Розенко) ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ"
Про забезпечення житлом внутрішньо переміщених 
осіб в Україні 

111
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07885/08-03 Постанова679
Про затвердження Порядку розрахунку 
середньозважених тарифів на теплову енергію, 
вироблену з використанням природного газу,  для 
потреб населення, установ та організацій, що 
фінансуються з державного чи місцевого бюджету, 
її транспортування та постачання

112
06.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07886/08-09 Доручення34630/2/1-17
(С. Кушнір) ДЗО "ЕВРІКА" (та інші)
Про відновлення гідрологічного режиму 
Молочного лиману

113
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ
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07723/08-24 Лист116/1
АСОЦІАЦІЯ "ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ 
"ВЛАСНИЙ ДІМ"
Про підсумковий документ спільного виїзного 
засідання асоціації

114
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

07621/08-22 Лист26-6442/1.2-17
Про забезпечення природним газом

115
29.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07639/08-23 Лист37-13-11/20454
Про проведення селекторної наради 07.09.2017

116
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07744/08-25 Лист3304-06/30899-0
Про відсутність підстав для створення 
централізованих закупівельних організацій

117
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07820/08-25 Лист4601-05/31348-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Експортної стратегії України: 
Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі 
на 2017-2021 роки"

118
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07572/08-33 Лист203-21-169/9-12
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної програми співпраці із 
закордонними українцями на 2017-2020 роки"

119
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07581/08-33 Лист413/21-180/4/2-2
Про проект бюджету Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні на 2018 рік

120
28.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07671/08-33 Лист08-02/05-09
Про заходи, проведені в рамках "Року Японії в 
Україні"

121
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07730/08-37 Лист4062/10/14-17
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Іванову І.Є.

122
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство культури

07685/08-27 Лист976/4/15-17
Про організацію додаткової Міжнародної 
культурно-освітньої поїздки "Гуманітарно-медична 
співпраця" 
18-27.10.2017

123
23.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07588/08-35 Лист7016/4.5
Про оплату праці працівників бюджетних установ 
галузі фізичної культури і спорту

124
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07679/08-26 Лист1/9-469
Про будівництво нових загальноосвітніх закладів та 
реконструкцію існуючих

125
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07757/08-26 Листб/н
Про відрядження Озерової Т.Я. на семінар 
18.09.2017 у м. Покровськ (Донецька обл.)

126
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07775/08-26 Лист1/9-470
Про розроблення планів ліквідації черг на 
влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади

127
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07594/08-28 Лист05.2-12/23174
Про проведення профілактичних щеплень проти 
грипу

128
30.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07669/08-28 Лист19.1-07-1546/23
Про госпітальні округи

129
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07566/08-19 Лист7/19-9298
Про проведення відео-наради з питань 
регіонального розвитку та розвитку інфраструктури 
ОТГ 05.09.2017

130
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07579/08-33 Лист7/12-9271
Про активізацію українсько-молдовського 
співробітництва

131
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07618/08-24 Лист7/10-9257
Про середню вартість робіт зі встановлення та 
обслуговування будинкових засобів обліку 
холодної (гарячої) води, теплової енергії у 2017 
році

132
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07629/08-24 Лист7/13-9321
Про рекомендаційний перелік перспективних 
адміністративних центрів майбутніх спроможних 
територіальних громад

133
01.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07664/08-24 Лист7/14-9123
Про надання інформації щодо окремих показників 
містобудівної документації

134
28.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07672/08-33 Лист7/19-9372
Про участь у нараді щодо обговорення проблемних 
питань кінцевих бенефеціарів 07.09.2017 у м. Києві

135
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07698/08-19 Лист7/19-9325
Про створення інтерактивної мапи

136
01.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07708/08-38 Лист7/13-9384
Про роз'яснення щодо наслідків добровільного 
об'єднання територіальних громад

137
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07807/08-24 Лист7/10-9397
Про зняття з контролю документів щодо здійснення 
моніторингу стану реформування і розвитку ЖКГ

138
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07819/08-24 Лист7/10-9469
Про участь у нараді з питань врегулювання 
заборгованості за спожиті енергоносії 13.09.2017 
(м. Київ)

139
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07574/08-35 Лист17482/0/2-17/38
Про проведення семінару-тренінгу для керівників 
закладів соціального захисту дітей 12-14.09.2017

140
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07575/08-35 Лист17484/0/2-17/40
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 12.05.1994 № 
302"

141
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07600/08-30 Лист17421/0/2-17/38
Про гарантійний лист щодо виготовлення бланків 
посвідчень батьків багатодітної сім'ї

142
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07601/08-35 Лист17479/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

143
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07670/08-35 Лист17577/0/2-17/28
Про заборгованість із заробітної плати

144
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07735/08-35 Лист17690/0/2-17/42
Про надання роз'яснень з питань оплати праці 
працівників центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

145
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07743/08-35 Лист17618/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

146
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07756/08-35 Лист17705/0/2-17/38
Про виявлення осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми

147
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07824/08-29 Лист17818/0/2-17/42
Про стан запровадження патронату над дитиною

148
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07884/08-35 Лист17846/0/2-17/22
Про здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

149
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07712/08-25 Лист01/02-23/02384
Про проведення Покровського ярмарку 07.10.2017

150
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07607/08-22 Лист02-45/693-1
Про надання дозволу на в'їзд автотранспорту до 
двору адміністративної будівлі

151
30.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07839/08-20 Лист02-24/715-3
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополю із коштів обласного екофонду в 2018 
році

152
05.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

07658/08-32 Лист02-01-21/1775
Про придбання сміттєвих контейнерів

153
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07659/08-33 Лист02-01-21/1785
Про погодження Інвестиційного паспорту громади

154
31.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07822/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ВИШНЯКОВА І.О.
Про реконструкцію покрівлі 
культурно-спортивного комплексу "Сучасник" у м. 
Гуляйполе

155
04.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07830/08-10 Депутатське звернення04/09/17-1МР
ДОР ЗОТОВ Д.І.
Про недопущення закриття Токмацької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ім. В.Н. 
Нерез

156
04.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

07573/08-17 Лист95/01-70ПІ
Про надання інформації щодо виділення коштів із 
обласного бюджету 

157
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07613/08-17 Лист3528/01-11
Про перерозподіл коштів на придбання спецтехніки

158
04.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07714/08-17 Лист01-26/0810
Про фінансування заходів, спрямованих на 
виконання депутатських повноважень

159
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07715/08-17 Лист3538/01-27
Про Програму забезпечення потреб населення 
Запорізької області за рахунок використання 
вертолітної техніки на 2017-2021 роки

160
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07731/08-17 Лист3443/01-27
ЦЕНТР РЕФОРМ ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Про Проектну Пропозицію "Розвиток інституційної 
спроможності Агенції регіонального розвитку 
Запорізької області"

161
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

07732/08-17 Лист01-26/0822
Про стан освоєння коштів обласного бюджету в 
2017 році

162
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07733/08-17 Лист1839/01-27
Про виконання п. 1 постанови міжвідомчої наради 
від 24.04.2017 "Про стан протидії 
правопорушенням у сфері поводження з ТПВ в 
Запорізькій області"

163
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07747/08-17 Лист01-26/0823
Про стратегічний розвиток комунальних установ, 
закладів та підприємств, що є об'єктами спільної 
власності області

164
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07783/08-17 Лист3673/01-11
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт автомобільної дороги Т-0804

165
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07829/08-17 Лист3628/01-10
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про фінансування будівництва підвідного 
газопроводу с. Охрімівка Якимівського р-ну

166
06.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07892/08-17 Лист3620/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
нежитлової будівлі по вул. Володимирська, 265 м. 
Токмак

167
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

24



№
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

07748/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації щодо 
будівництва зовнішніх мереж каналізації очисних 
споруд Приазовського р-ну

168
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07749/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
(до листа КУ "Мелітопольський онкологічний 
диспансер" ЗОР)
Про виділення коштів на будівництво корпусу № 3 
Мелітопольського онкологічного диспансеру

169
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07750/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
(до звернення ДОР ГОРБАНЯ В.І.)
Про пасажиро-перевезення на території 
Мелітопольського р-ну

170
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07751/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
(до листа КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" 
ЗОР)
Про виділення коштів на усунення недоліків під час 
будівництва надземного переходу

171
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07792/08-10 Депутатське звернення263
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
06.09.2017

172
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"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

07548/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1942
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам та підприємствам теплоенергетики

173
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07647/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1928
Про документальне оформлення обсягів 
природного газу ТОВ "Оріхівтепломережа"

174
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07648/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1928
Про компенсацію обсягів небалансів природного 
газу ТОВ "Акімжилсервіс"

175
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07649/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1927
Про компенсацію обсягів небалансів природного 
газу ОЖК "Азовський"

176
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07650/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1927
Про компенсацію обсягів небалансів природного 
газу ОСББ "Родина на пісках"

177
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07651/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1929
Про компенсацію обсягів небалансів природного 
газу КП "Токмак теплоенергія"

178
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07652/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1928
Про компенсацію обсягів небалансів природного 
газу ДП "Підприємство Державної 
кримінально-виконавчої служби України № 99"

179
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07653/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1926
Про компенсацію обсягів небалансів природного 
газу ПрАТ "Бердянське підприємство теплових 
мереж"

180
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07558/08-22 Лист001-003/13636
Про проблемну фінансово-економічну ситуацію

181
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07602/08-37 Лист001-14/13667
Про нагородження Лисенко О.О.

182
30.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07774/08-22 Лист001-028/12871
Про розкрадання майна товариства протягом 
2016-2017 років

183
15.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07833/08-32 Лист11/2053365
Про розірвання договору оренди землі по вул. 
Приморська, 6, с. Новокостянтинівка 
Приазовського р-ну

184
05.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07710/08-22 Лист1/05-р-506
Про ввізне мито на деякі матеріали та 
комплектуючі

185
31.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07773/08-27 Лист1/1-91-338
Про святкування 70-річчя ПАТ 
"Запоріжтрансформатор" 21.09.2017

186
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07646/08-32 Лист02-06-08/83
Про надання роз'яснень щодо уточнення 
розпоряджувача землею під насосною станцією 
ПАТ "ЗФЗ"

187
29.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Мотор Січ"

07632/08-37 Лист1205/УК
Про присвоєння почесного звання Матєйчук Н.П.

188
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07691/08-37 Лист1204/УК
Про нагородження Трушат М.І.

189
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Український графіт"

07758/08-22 Лист16/4036
Про суми грошових коштів, фактично сплачених 
ПрАТ "Укрграфіт", пов'язаних із митним 
оформленням вантажів

190
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07789/08-38 Лист01-13/186
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про Всеукраїнську акцію протесту працівників 
охорони здоров'я 19.09.2017 (м. Київ)

***До доповідної записки Гугніна Е А - Пгоджено 
зняти з контролю - Бриль К І***

191
04.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька АЕС

07644/08-37 Лист03-51/17785
Про нагородження Казаєва А.О. (та інші)

192
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07542/08-22 Лист26
ТОВ "ФАВОРІТ ТУР"
Про проведення перевірки

193
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07544/08-22 Лист207
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про проведення перевірки

194
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07545/08-22 Лист99
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про проведення перевірки

195
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07546/08-22 Лист173/1
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про проведення перевірки

196
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07612/08-22 Лист6
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про погодження норм витрат 
паливно-енергетичних ресурсів

197
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07666/08-22 Лист11
ПП "ТАНЗИТ"
Про проведення перевірки

198
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ 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

07684/08-32 Лист20
ТОВ "ПЕРЕМОГА"
Про надання в користування мисливські угіддя

199
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07688/08-22 Лист01/205
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги скрапленого газу

200
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07782/08-32 Листб/н
ТОВ "ТАВРИДА-СЕРВІС ЛТД"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

201
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07793/08-22 Лист167
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ЛІНІЇ"
Про договори обов'язкового страхування пасажирів

202
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07794/08-22 Лист120
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про надання пояснень щодо проведення перевірки

203
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07801/08-44 Лист391
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про контроль за проведенням залишків робіт з 
обладнання опорних пунктів

204
29.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07813/08-32 Лист03/401
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про припинення оренди частини земельної ділянки

205
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07814/08-32 Лист148
ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР"
Про надання в оренду земельної ділянки

206
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07832/08-32 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про поновлення Договору оренди земельних 
ділянок

207
09.08.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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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

07543/08-22 Лист4
ФОП КОСАРЕВ О.О.
Про проведення перевірки

208
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07547/08-22 Лист44
ПП "АВТОСВІТ"
Про проведення перевірки

209
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07599/08-24 Лист03/02794
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про перезатвердження проектно-кошторисної 
документації

210
30.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07614/08-32 Лист1742
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ НДІ ТА ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

211
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07628/08-27 Лист19-л/17
ОРГКОМІТЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ З 
ВІДЗНАЧЕННЯ 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ
Про привітання учасників автопробігу 09.09.2017

212
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07665/08-22 Лист22
ФОП ГОНЧАРОВ В.М.
Про проведення перевірки

213
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07667/08-22 Листб/н
ФОП ШАМШЕВ М.В.
Про проведення перевірки

214
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07676/08-25 Листб/н
ФОП МОГИЛЬНИЙ О.І.
Про участь у електронних закупівлях

215
01.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07711/08-24 Лист16
ПрАТ ТБ "БОРОДИНСЬКИЙ"
Про руйнування труби подачі холодної води

216
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ 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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Форма зберігання 
документа

07727/08-37 Лист0109/02
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
Про нагородження Белікової Т.В. (та інші)

217
01.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07795/08-22 Лист18/6459
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про розгляд проекту тарифу на 2018 рік

218
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07803/08-24 Лист9707
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про заборгованість за послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення

219
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07811/08-22 Лист16
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про роз'яснення щодо проведення перевірки

220
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

07825/08-32 Лист524
Про ситуацію навколо земельних ділянок, 
розташованих на території о. Хортиця

221
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07896/08-20 Лист02/1074
Про надання фінансової допомоги Степногірській 
селищній раді для ремонту напірного колектору

222
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07598/08-27 Лист09-01
ГО ЗМБТ "ВІДРОДЖЕННЯ"
Про видання книги Міткова В.В. "Болгари на 
Запорізькій землі: сторінки історії та культури"

223
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07640/08-38 Лист9
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про придбання канцелярських товарів

224
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

07657/08-27 Лист31
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про проведення конкурсу "Слався, рідна Україно" 
28.10.2017

225
01.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07703/08-39 Лист1/01/09/2017
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ТРИБУНАЛ"
Про вибори в об'єднаних територіальних громадах

226
01.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07826/08-38 Лист389
ГО "НАРОДНИЙ ЗАХИСТ"
Про моніторинг стану виявлення і врегулювання 
конфлікту інтересів

227
29.08.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07888/08-37 Лист01-54
ЗОВ ВГО "СОЮЗ ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС"
Про нагородження Падалко В.І.

228
30.08.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07889/08-22 Лист08/09-17-1
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про недопущення недобросовісних перевізників до 
участі у конкурсі з визначення автомобільних 
перевізників

229
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07890/08-22 Лист08/09-17-2
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про недопущення недобросовісних перевізників до 
участі у конкурсі з визначення автомобільних 
перевізників

230
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07891/08-22 Лист08/09-17-3
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про недопущення недобросовісних перевізників до 
участі у конкурсі з визначення автомобільних 
перевізників

231
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07836/08-20 Лист40
КП "ГНАРОВСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП"
Про виділення коштів для заміни аварійної ділянки 
водогону в с. Гнаровське

232
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07557/08-28 Лист01-01/255
КЗ "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про утворення комісії з утилізації гуманітарної 
допомоги

233
29.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

07681/08-38 Лист4355
ГО "БУДУЙ ЖИТТЯ"
Про проект з безкоштовного дистанційного 
навчання інвалідів

234
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Волинська ОДА

07643/08-20 Лист5200/40/2-17
Про продовження експерименту з фінансового 
забезпечення здійснення заходів щодо розвитку 
автомобільних доріг загального користування

235
28.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Київська МДА

07754/08-36 Лист001-2398/1
Про надання згоди на переведення Давтяна Д.О.

236
01.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Тернопільська ОДА

07619/08-44 Лист01-4149/33-10
Про участь у ІХ Всеукраїнському військовому 
паломництві 16-17.09.2017 у с. Зарваниця 
Тернопільської обл.

237
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07564/08-15 Лист09-07/440
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
увічнення подвигу учасників АТО на Сході 
України

238
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07565/08-15 Лист04-01/2996
(В. Ковальчук) Про надання інформації щодо 
загальноосвітніх шкіл із інклюзивною освітою

239
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07567/08-15 Лист04-01/2994
(В. Ковальчук) Про підвищення кваліфікації 
держслужбовців 04-22.09.2017

240
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07638/08-15 Лист04-01/3003
(В. Ковальчук) ДЗО "ЕВРІКА" (та інші)
Про відновлення гідрологічного режиму 
Молочного лиману

241
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07697/08-15 Лист09-07/450
(Н. Анненкова) Про проекти та об'єкти, реалізація 
яких здійснювалася за державні кошти або кошти 
іноземних партнерів

242
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07810/08-15 Лист04-01/3055
(В. Ковальчук) Про участь у нараді з питань 
реформування сільської медицини 11.09.2017 (м. 
Київ)

243
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07818/08-15 Лист04-01/3059
(В. Ковальчук) Про реорганізацію 
психолого-медико-педагогічних консультацій в 
інклюзивно-ресурсні центри

244
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

07578/08-15 Лист02-01/1483
(І. Райнін) 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

245
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Державне Управління справами

07809/08-33 Лист1139
ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
Про сприяння візиту робочої групи 18-19.09.2017

246
07.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07603/08-37 Лист01-20/856
Про нагородження Павлика В.В.

247
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07689/08-20 Лист01-29/861
Про пропозиції до фінансування 
природоохоронних заходів

248
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07798/08-20 Лист01-16/0884
Про виділення коштів на ремонт покрівлі спортзалу 
Благовіщенської ЗОШ І-ІІІ ступенів

249
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07656/08-37 Лист01-41/1032
Про нагородження Щербань І.І.

250
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07838/08-29 Лист01-31/1041
Про оснащення футбольних полів штучним 
покриттям

251
04.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07645/08-20 Лист01.1-22/0727
Про пропозиції до фінансування 
природоохоронних заходів

252
30.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

35



№
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

07642/08-37 Лист01-27/1045
Про нагородження Тарасенко Г.С.

253
31.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07759/08-20 Лист01-28/1058
Про виділення коштів іншої субвенції

254
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07620/08-36 Лист201/01-15
Про покладення обов'язків за вакантною посадою

255
29.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07717/08-37 Лист01-01-16/0430
Про нагородження Окорокова В.І.

256
31.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07718/08-22 Лист01-01-13/0433
Про ремонт автомобільної дороги Т-0804

257
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07668/08-22 Лист01-22/355
Про відкриття нового міжміського автобусного 
маршруту

258
29.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07753/08-37 Лист02-02/121-к
Про нагородження Сергєєвої Т.А.

259
31.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07835/08-32 Лист01-31/364
Про надання роз'яснень щодо замовлення технічної 
документації на встановлення меж земельної 
ділянки Новенській сільській раді

260
01.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07883/08-35 Лист01-27/363
Про забезпечення належного ставлення до 
учасників АТО

261
31.08.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація
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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

07595/08-37 Лист03-34/0479
Про нагородження Халимоненка Л.М.

262
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07895/08-41 Лист01-01-16/0877
Про погодження надання документів

263
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07641/08-37 Лист01-26/0778
Про нагородження Трубілова О.В.

264
31.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07737/08-32 Лист1641/01-49
Про припинення дії договору оренди на водний 
об'єкт та земельну ділянку

265
21.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07592/08-37 Лист01-31/482
Про нагородження Малєєва А.В., Малєєвої О.В.

266
18.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07604/08-37 Лист01-31/484
Про нагородження Зайцевої Т.М.

267
18.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07605/08-37 Лист01-31/483
Про нагородження Хрустальової М.В.

268
18.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07593/08-41 Лист01-23/1052
Про оцінку дій прокурора Приморського відділу 
Бердянської місцевої прокуратури Сушко В.О.

269
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07696/08-36 Лист01-11/0490
Про погодження призначення Кривного Є.В.

270
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07738/08-20 Лист0389/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

271
31.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07827/08-25 Лист01-11/0503
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору без застосування системи електронних 
закупівель

272
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07549/08-37 Лист01-46/0557
Про нагородження Бірюкової Т.М.

273
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07550/08-37 Лист01-46/0558
Про нагородження Новікова В.В.

274
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приазовська райрада

07790/08-10 Депутатське звернення175/01-28
Про виділення коштів з екофонду на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на очисні 
споруди в смт Приазовське

275
30.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07791/08-10 Депутатське звернення178/01-28
Про збільшення граничних показників вартості 
твердого палива

276
30.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07570/08-27 Лист02-01-17/2586
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про святкування 205-річчя заснування селища 
09.09.2017

277
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07678/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ГРИГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
СНІЖКО М.М.
Про надання правової оцінки діям Григорівського 
сільського голови Куща С.В.

278
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07682/08-24 Лист199
ІНЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін в Перспективний план 
формування територій громад Запорізької області

279
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07683/08-24 Лист02-01-18/1312
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про включення до Переліку природоохоронних 
заходів

280
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07695/08-38 Лист612
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо відповідності проекту 
рішення про об'єднання територіальних громад

281
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07779/08-22 Лист302/1
УСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перевезення пасажирів ТОВ 
"Автопідприємство "Авто Січ"

282
31.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

07591/08-21 Лист01-01/1510
Про надання дозволу на списання матеріальних 
цінностей - автомобілів

283
04.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

39



№
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

07720/08-34 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій...на 2013-2017 роки

284
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Департамент фінансів

07622/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2017 
рік по підвідомчих установах Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації

285
04.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07778/08-20 Лист06-10/1662
Про планові та фактичні показники видатків на 
комунальні послуги та інші види енергоносіїв

286
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

07719/08-27 Лист01-23/0396
Про перенесення розгляду питання на пленарному 
засіданні обласної ради

287
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

07797/08-36 Лист341/03-17
Про проведення навчання за професійною 
програмою підвищення кваліфікації 18-29.09.2017

288
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07694/08-20 Лист291507-07/17вих
Про внесення змін до програми організаційного 
забезпечення діяльності судів Запорізької області 
від 2017-2021 роки

289
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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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

07760/08-20 Лист05-09.1/1697-69
Про суми фактичних надходжень митних платежів

290
04.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07610/08-37 Лист02/5-09/5157
Про нагородження Мілаєнка В.В. (та інші)

291
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07887/08-25 Лист01/2-14/5266
Про організацію тимчасових ринків (ярмарків)

292
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

07556/08-35 Лист08/02.8-05/5316
Про порушення законодавства щодо виплати 
заробітної плати на КП "Автогосподарство" ЗОР

293
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07623/08-46 Лист1047/01/14-2017
Про надання житла Жеребцову В.М.

294
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07894/08-32 Лист1070/01/14-2017
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки, розташованої на території Лисогірської 
сільської ради

295
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

07555/08-41 Лист12.3.2-19/6646
Про результати планової цільової перевірки стану 
правової роботи в Департаменті промисловості та 
розвитку інфраструктури

296
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07788/08-34 Лист03-19/6628
Про внесення змін до персонального складу 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

297
31.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07799/08-41 Лист12.3.2-19/6761
Про проведення вебінару з питань роботи 
юридичних служб 29.09.2017

298
06.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07589/08-43 Ухвала908/1662/17
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Комунтех"

299
29.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

07721/08-20 Лист458/9/08-01-13-1
Про надання копії колективного звернення

300
31.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

07686/08-22 Лист4/969
Про блокування роботи підприємства

301
30.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07742/08-37 Лист18/01-297
Про нагородження Багішева Ф.С.

302
30.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

07660/08-23 Лист01/1516
Про розробку програми відновлення та розвитку 
зрошення в області

303
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07828/08-20 Лист09/1555
Про пропозиції щодо фінансування заходів з 
обласного бюджету у 2018 році

304
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07611/08-44 Лист1462
Про проведення стратегічного командно-штабного 
навчання (СКШН) 12-25.09.2017

305
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

42



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07617/08-44 Лист1464
Про заходи щодо проведення призову громадян 
України на військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу

306
04.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07630/08-44 Лист1466
Про проведення зборів 18-19.09.2017

307
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07608/08-43 Лист4218/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про проведення виконавчих дій

308
29.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07624/08-24 Лист10/3077/8
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 99)"
Про переоформлення ліцензії на виробництво та 
постачання теплової енергії

309
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07728/08-41 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП МВС УКРАЇНИ 
"ІНФОРМ-РЕСУРСИ"
Про охорону самовільно зайнятої земельної 
ділянки

310
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07802/08-41 Лист31/8-3870
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про функціонування засобів зв'язку та офіційних 
сторінок в соціальних мережах сервісних центрів 
МВС

311
11.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07831/08-44 Лист2546/1
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про проведення інструкторсько-методичних занять 
20.09.2017

312
06.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

07893/08-32 Лист14/59
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою, розташованою на території 
Лисогірської сільської ради

313
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура

07674/08-41 Лист50-8733вих-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про приведення у відповідність палат у КУ 
"Запорізька обласна психіатрична лікарня" ЗОР

314
31.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07675/08-41 Лист50-8776вих-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

315
01.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07633/08-41 Лист04/7-386вих-17
Про участь у нараді 06.09.2017

316
05.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07663/08-41 Лист19р
Про несанкціоноване будівництво підвідного 
газопроводу до с. Новоселівка та с. Шевченко 
Пологівського р-ну Запорізької обл.

317
31.08.2017від

№
від 05.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07625/08-22 Лист10/1559
Про надання кандидатури для включення до складу 
комісії з інвентаризації автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

318
04.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07626/08-22 Лист10/1565
Про передачу доріг загального користування 
місцевого значення до сфери управління 
облдержадміністрації

319
04.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ 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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адресата
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07690/08-22 Лист10/1578
Про участь у роботі виїзних регіональних 
навчальних семінарів

320
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07596/08-41 Лист5255/39/107/01-2
Про надання інформації щодо виконання плану 
фінансування Управління молоді, фізичної 
культури та спорту ЗОДА

321
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07597/08-41 Лист5256/39/107/01-2
Про надання інформації щодо виконання плану 
фінансування Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій ЗОДА

322
01.09.2017від

№
від 04.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07634/08-41 Лист5298/39/107/01-2
Про надання інформації щодо укладених 
контрактів з керівниками закладів охорони здоров'я

323
04.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07713/08-41 Лист5361/39/107/01-2
Про фактичне виконання плану фінансування 
Департаментом охорони здоров'я ЗОДА

324
06.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07704/08-41 Лист59-3-3-1634нт
Про надання інформації стосовно Лобенка М.В.

325
24.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07705/08-41 Лист59-3-3-1633нт
Про надання інформації стосовно Лобенка М.В.

326
24.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07707/08-41 Лист59/5/1-1120нт
Про проведення акції протесту щодо 
"дискримінації" власників автомобілів з іноземною 
реєстрацією 06.09.2017 в м. Києві

327
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07746/08-41 Лист59/6/2-1518нт
Про надання копій документів щодо надання в 
оренду земельної ділянки ТОВ "Нібулон"

328
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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07761/08-41 Лист59-3-2-1647нт
Про надання інформації стосовно Ковальчука І.В.

329
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07762/08-41 Лист59-3-2-1656нт
Про надання інформації стосовно Гербутова О.В.

330
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07763/08-41 Лист59-3-2-1665нт
Про надання інформації стосовно Вешнивенко Н.В.

331
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07764/08-41 Лист59-3-2-1716нт
Про надання інформації стосовно Данилової Ю.В.

332
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07765/08-41 Лист59-3-2-1717нт
Про надання інформації стосовно Калфакчияна 
С.О.

333
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07766/08-41 Лист59-3-2-1718нт
Про надання інформації стосовно Гурова М.О.

334
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07767/08-41 Лист59-3-2-1719нт
Про надання інформації стосовно Герасименка 
К.М.

335
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07768/08-41 Лист59/3/2-1736нт
Про надання інформації стосовно Федотова О.А.

336
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07769/08-41 Лист59/3/2-1647нт
Про надання інформації стосовно Бережняка І.В.

337
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07770/08-41 Лист59/3/2-1738нт
Про надання інформації стосовно Бовта М.А.

338
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07771/08-41 Лист59/3/2-1739нт
Про надання інформації стосовно Бояринцева О.О.

339
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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07772/08-41 Лист59-3-2-1538нт
Про надання інформації стосовно Дідковського 
С.М.

340
24.08.2017від

№
від 07.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

07716/08-22 Лист25/3401-17
Про кандидатуру Пісарева Р.А. до складу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

341
05.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07584/08-39 Постанова174
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

342
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07585/08-39 Постанова169
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 29.10.2017

343
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07586/08-39 Постанова171
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються сільськими, 
селищними, міськими виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 29.10.2017

344
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07587/08-39 Постанова170
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
18.08.2017 № 164

345
31.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07780/08-39 Постанова178
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

346
05.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

07755/08-19 Лист100-29/01-9441
Про захист економічної конкуренції

347
01.09.2017від

№
від 07.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

07563/08-41 Лист19-р
ОСББ "КВІТКОВА АЛЕЯ"
Про порушення чинного законодавства з питань 
відшкодування по пільгам та субсидіям

348
29.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07821/08-41 Лист06-18833-16
Про досудове розслідування кримінального 
правопорушення стосовно Шишки І.В.

349
07.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

07580/08-44 Лист300/1/С/3011
Про пропозиції до проекту Переліку заходів з 
підготовки території держави до оборони

350
29.08.2017від

№
від 04.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07840/08-34 Лист02-12787/161
Про надання інформації щодо виконання 
протоколу № 6 позачергового засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 22.08.2017

351
08.09.2017від

№
від 08.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

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

07692/08-22 Лист9374/16/7-17
Про Плани розвитку газорозподільної системи на 
2017-2026 роки та 2018-2027 роки

352
28.08.2017від

№
від 06.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

07706/08-42 Лист30-20/31113/17
Про пропозиції до антикорупційної програми

353
04.09.2017від

№
від 06.09.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова
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Фонд державного майна України

07673/08-22 Лист10-17-16891
Про проведення наради щодо ситуації на ПАТ 
"ЗАлК" 12.09.2017 

354
01.09.2017від

№
від 05.09.2017
№ 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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