
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.11.17 по 17.11.17

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

10003/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про народження трійні у КЗ "Обласний 
перинатальний центр" ЗОР 25.10.2017

1
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10022/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Кочкарьової С.П. (та інші)

2
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10061/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Петрової Г.М., Бабчука Д.І.

3
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10062/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про заборгованість із заробітної плати в 
комунальних закладах охорони здоров'я, що 
фінансуються з місцевих бюджетів

4
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10063/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про введення додаткових штатних одиниць для 
закладів культури

5
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10065/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Сидоренко С.А. (та інші)

6
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова



№
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

10126/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування

7
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10132/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Бургман Л.І.

8
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10134/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про виділення додаткових коштів на оплату праці 
державних службовців Департаменту освіти і науки 
ОДА

9
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10135/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про оплату праці державних працівників 
Департаменту соціального захисту населення ОДА

10
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10159/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік

11
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10160/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік

12
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10193/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
культури, туризму, національностей та релігій ОДА

13
17.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

2



№
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

09994/08-01 Закон України2165-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
гастрольні заходи в Україні" щодо особливостей 
організації та проведення гастрольних заходів за 
участю громадян держави-агресора

14
05.10.2017від

№
від 13.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09995/08-01 Закон України2163-VIII
Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України

15
05.10.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09996/08-01 Закон України2155-VIII
Про електронні довірчі послуги

16
05.10.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

10025/08-14 Лист189/79
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"РОЗВИТОК ТРУБОПРОВІДНОГО 
ТРАНСПОРТУ..."
Про участь у засіданні 16.11.2017 (м. Київ)

17
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10179/08-10 Депутатське звернення04-34/16-258838
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про звернення гр. Ненченка В.М. щодо ремонту 
будинку та надання субсидії

18
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10186/08-14 Лист04-25/04-1151(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про засідання "круглого столу" з питань шляхів 
зменшення дитячої смертності 29.11.2017

19
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

10001/08-10 Депутатське звернення315-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів для завершення ремонтних 
робіт будівлі Регіонального сервісного центру в 
Запорізькій області

20
07.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3



№
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

10002/08-10 Депутатське звернення1755
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення гр. Гурицької Г.П. щодо 
незадовільної роботи ТОВ "Запорізька перевізна 
компанія", що обслуговує маршрут "м. Запоріжжя - 
с. Наталівка"

21
07.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

10177/08-44 Лист3133/24-2562
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про незалучення військовослужбовців до несення 
служби на певних блокпостах

22
13.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

10113/08-38 Листб/н
ГО "ЦЕНТР UA"
Про сприяння у проведенні Всеукраїнського туру 
"ЗміниТИ" 24.11.2017 (м. Запоріжжя)

23
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10131/08-38 Лист15/11
ГО КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ І 
ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ГРОМАДЯН В ЗАП.ОБЛ.
Про співробітництво

24
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09998/08-33 Листб/н
ПРОЕКТ ЄС/ПРООН "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про участь Бойко А.Ю. в Заключній Оглядовій 
Зустрічі 21.11.2017 (м. Київ)

25
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10032/08-33 Лист304/6
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення Другої навчальної сесії з МЕР в 
рамках Проекту "Партнерство для розвитку міст" 
16-18.11.2017 (м. Київ)

26
08.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10009/08-32 Листб/н
ДМИТРИЧЕНКО Ю.О.
Про надання в оренду земельної ділянки

27
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10000/08-43 Адвокатський запит21/11
АДВОКАТ ШАПОВАЛ В.В.
Про надання інформації щодо публічної закупівлі 
програмного забезпечення Microsoft

28
06.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10006/08-22 Лист487-01/П
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про XVI Міжнародний промисловий форум-2017 
21-24.11.2017 (м. Київ)

29
17.10.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10014/08-33 Лист37/10-2017
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про участь у семінарі "Енергоефективне 
управління муніципальними будівлями" 17.11.2017 
(м. Запоріжжя)

30
03.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10015/08-27 Лист1305
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОЇ 
ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ "ЧЕРВОНА 
РУТА"
Про організацію проведення Запорізького 
обласного відбіркового конкурсу фестивалю 
07.04.2018

31
08.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10017/08-41 Лист1748/01-16
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ЧЕРКУН В.І.
Про підписання заяви з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

32
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10019/08-33 Лист7872
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про звіт діяльності Ради бізнес-омбудсмена за ІІІ 
квартал 2017 року

33
08.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5



№
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

10056/08-43 Адвокатський запит179
АДВОКАТ ДРИГВАЛЬ Н.П.
Про надання документів з питань цін на 
електроенергію для ПАТ "ЗАлК"

34
10.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10057/08-43 Адвокатський запит025А
АДВОКАТ ПЕНЬКОВ О.Ю.
Про скаргу Лигіна О.В.

35
08.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10086/08-29 Листб/н
МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ГИРЬОВОГО 
СПОРТУ
Про сприяння у проведенні турніру з гирьового 
спорту 03-04.03.2018 у м. Запоріжжі

36
06.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10127/08-33 Листб/н
ІНСТИТУТ ГОРШЕНІНА
Про проведення Форуму "Україна: в прагненні до 
рівноваги" 28.11.2017 у м.Києві 

37
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

10050/08-33 Лист61317/16-549-62
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У 
КРАКОВІ
Про підтвердження дійсності посвідчення 
тракториста-машиніста Винника К.Ю.

38
26.10.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

10072/08-43 Лист2/325/291/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про повістку про виклик до суду на 24.11.2017

39
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10116/08-43 Лист335/5888/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Коритька О.О.

40
10.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10117/08-43 Рішення908/1468/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про рішення суду щодо ДП "НАЕК "Енергоатом"

41
18.10.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

6
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10182/08-43 Лист310/7133/17/277
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА про призначення справи до розгляду на 
04.12.2017

42
10.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

09982/08-26 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА
Про навчання з питань інклюзивної освіти 
14-20.01.2018 (Естонія)

43
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10049/08-24 Лист1785/04-1
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про реалізацію Порядку забезпечення громадян 
доступним житлом

44
07.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10028/08-09 Доручення37311/6/1-17
(В. Кістіон) Про звіт щодо відрядження до м. 
Брюссель з питань оцінки ризиків польотів

45
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10029/08-09 Доручення45052/0/1-17
(С. Дехтяренко) Про звернення, що надійшли на 
урядову "гарячу лінію" у  ІІІ кварталі 2017 року

46
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10030/08-09 Доручення43410/1/1-17
(В. Кістіон) Про виконання вимог Положення про 
покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів 
ринку природного газу

47
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10031/08-09 Доручення29801/2/1-17
(В. Кістіон) НДУ КІССЕ А.І.
Про звернення Інзівської сільської ради 
Приморського р-ну щодо сприяння у виділені 
коштів з державного бюджету для погашення боргу 
перед ПАТ НАК "Нафтогаз України"

48
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

7
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10081/08-09 Доручення42263/4/1-17
(С. Кушнір) Про ситуацію, яка склалася з 
укладенням договорів на експлуатаційно-технічне 
обслуговування апаратури оповіщення населення

49
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10084/08-09 Доручення44170/1/1-17
(С. Кубів) Про складне фінансово-економічне 
становище ПАТ "Запоріжжяобленерго"

50
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10098/08-09 Доручення44150/1/1-17
(С. Кушнір) КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про корупційні дії посадових осіб і привласнення 
бюджетних коштів

51
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10099/08-04 Протокол наради 
(засідання)

41287/7/1-17
(В. Гройсман) Про протокол наради за 
результатами зустрічі Прем'єр-міністра України 
Гройсмана В.Б. з представниками всеукраїнських 
профспілок та профоб'єднань від 07.11.2017

52
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10102/08-09 Доручення44822/1/1-17
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про погодження доопрацьованих щомісячних 
індикативних показників надходжень митних 
платежів (ПДВ і мито) до загального фонду 
державного бюджету на серпень-грудень 2017 року

53
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10103/08-03 Постанова820
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2010 № 243 і від 17.10.2011 № 
1056

54
08.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10104/08-03 Постанова829
Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов 
надання у 2017 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці 
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення...

55
10.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10105/08-03 Постанова831
Про внесення змін до Положення про покладення 
спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку 
природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу

56
25.10.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10106/08-03 Розпорядження796-р
Про Національний план скорочення викидів від 
великих спалювальних установок

57
08.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10107/08-03 Розпорядження797-р
Про схвалення Концепції розвитку електронної 
демократії в Україні та плану заходів щодо її 
реалізації 

58
08.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

10108/08-03 Розпорядження781-р
Про внесення змін до деяких розпоряджень 
Кабінету Міністрів України 

59
18.10.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10109/08-03 Розпорядження800-р
Про питання відзначення 1030-річчя хрещення 
Київської Русі — України

60
08.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10141/08-09 Доручення44890/1/1-17
(С. Кубів) НДУ ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
Про внесення зміни до розпорядження КМУ від 
27.09.2017 № 689-р "Деякі питання розподілу у 
2017 році субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій"

61
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10142/08-09 Доручення22418/153/1-17
(П. Розенко) Про надання матеріалів на засідання 
Ради у справах осіб з інвалідністю 28.11.2017

62
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9
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10147/08-09 Доручення43910/1/1-17
(Г. Зубко) РІВНЕНСЬКИЙ ВПУ "ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"
Про стан реформи органів місцевого 
самоврядування

63
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10148/08-09 Доручення44658/1/1-17
(П. Розенко) УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
Про підсумки засідання Державної міжвідомчої 
комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, 
жертв війни та політичних репресій

64
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10184/08-09 Доручення45593/1/1-17
(С. Кушнір) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про перевірку виконання робіт з реконструкції 
водопровідних мереж в с. Лукашеве, Запорізького 
р-ну

65
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10185/08-04 Протокол45766/0/1-17
(С. Кубів) ПРОТОКОЛ № 3 засідання Міжвідомчої 
комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії 
незаконному поглинанню а захопленню 
підприємств

66
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10187/08-09 Доручення15155/14/1-17
(П. Розенко) Про посилення соціального захисту 
осіб, які постраждали під час участі у масових 
акціях громадського протесту, що відбулися у 
період з 21.11.2013 по 21.02.2014

67
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10188/08-09 Доручення44502/1/1-17
(В. Гройсман) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про ситуацію в галузі охорони здоров'я 

68
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10189/08-09 Доручення44526/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у жовтні 2017 року 

69
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10
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10202/08-09 Доручення43238/2/1-17
(Г. Зубко) Про проведення всеукраїнського II 
Форуму об'єднаних територіальних громад 
04.12.2017 в м. Києві

70
17.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10112/08-23 Лист37-18-11/25242
Про видатки на підтримку діяльності 
сільськогосподарських дорадчих служб

71
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

10078/08-32 Лист5/4.1-8/10106-17
Про розгляд звернення Асоціації "Міжобласна 
Північно-Азовська рибакспілка" щодо проблеми 
постійного водообміну між Азовським морем та 
Молочним лиманом

72
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10012/08-25 Лист4602-05/40910-0
Про навчальну програму "EXPORT REVOLUTION. 
Ukraine"

73
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10013/08-33 Лист3903-05/39771-0
Про організацію бізнес-турів у регіонах України

74
06.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10026/08-25 Лист4602-05/40981-0
Про проведення виїзних засідань Ради з просування 
експорту при Мінекономрозвитку у м. Запоріжжя 
21.11.2017

75
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10035/08-33 Лист4101-12/41011-0
Про оформлення ТОВ "Еліз" разової ліцензії на 
зовнішньоекономічну операцію

76
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10080/08-33 Лист3904-05/41114-0
Про надання інформації щодо укладених договорів 
в рамках державно-приватного партнерства

77
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10151/08-27 Лист4504-07/41592-0
Про засідання робочої групи з питань знакування та 
маркування маршрутів активного туризму 
28.11.2017 (м. Київ)

78
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10192/08-33 Лист4602-05/41689-0
Про виставку-конференцію безпілотних систем та 
технологій "UMEX 2018" 25-27.02.2018 у м. 
Абу-Дабі (ОАЕ)

79
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

10004/08-27 Лист12-03/09-11
Про розміщення соціальної реклами 17-27.11.2017

80
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10005/08-27 Лист12-04/09-11
Про розміщення соціальної реклами 23-29.11.2017

81
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10018/08-19 Лист7/31-12149
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції державної цільової 
програми подолання депресивності міста Токмак 
Запорізької області на 2017-2022 роки"

82
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10046/08-24 Лист7/16-12069
Про надання кандидатури до складу міжвідомчої 
робочої групи щодо визначення вимог та 
організації будівництва малих житлових будинків

83
09.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10088/08-24 Лист7/10-12166
Про освоєння обсягу коштів субвенції на 
погашення різниці між фактичною вартістю 
теплової енергії

84
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09989/08-35 Лист21811/0/2-17/17
Про стан прийняття рішень (розпоряджень) щодо 
надання, відмови в наданні дозволу на право 
користування пільгами з оподаткування 
підприємствам громадських організацій осіб з 
інвалідністю

85
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09990/08-35 Лист21826/0/2-17/22
Про зняття з контролю листів Мінсоцполітики

86
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10024/08-35 Лист21921/0/2-17/40
Про виконання бюджетної програми щодо 
психологічної реабілітації учасників АТО

87
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10036/08-28 Лист21915/0/2-17/17
Про створення громадських (піклувальних) рад

88
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10048/08-35 Лист21985/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

89
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10075/08-35 Лист22038/0/2-17/17
Про виселення громадських об'єднань осіб з 
інвалідністю з приміщень, у яких вони здійснюють 
статутну діяльність

90
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10076/08-29 Лист22039/0/2-17/38
Про проведення акції "16 днів проти насильства"

91
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10087/08-35 Лист21682/0/2-17/17
Про ремонт тротуарів, де розміщуються 
приміщення УТОС

92
06.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10133/08-35 Лист21329/0/2-17/23
Про надання пропозицій до проекту змін до 
Державного стандарту денного догляду за особами 
з інвалідністю

93
01.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10143/08-35 Лист22187/0/2-17/22
Про благодійні внески

94
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10150/08-20 Лист22215/0/2-17/37
Про субвенцію на ремонт малих групових будинків

95
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

09987/08-35 Лист07050-12-7/3081
Про заборгованість із заробітної плати в 
комунальних закладах охорони здоров'я

96
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство юстиції

10047/08-41 Лист11078/28/7-17
Про план заходів з реалізації правопросвітницького 
проекту "Я маю право!" у 2017-2019 роках

97
26.10.2017від

№
від 14.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10007/08-20 Лист01-6560/26
Про внесення змін до регіональних програм

98
19.10.2017від

№
від 13.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10176/08-20 Лист01-7220/26
Про внесення змін до регіональних програм та 
заходів, на які спрямовано кошти іншої субвенції

99
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

10203/08-20 Лист01-01-44/4611
Про ухвалу суду щодо зупинення дії рішення 
міської ради від 27.01.2017 № 34 "Про бюджет 
міста на 2017 рік"

100
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10128/08-32 Лист01-7157/31
Про передачу земельних ділянок із державної 
власності у комунальну власність

101
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10201/08-37 Лист001-7230/43
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Чепурного В.П.

102
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

10051/08-24 Лист01-27/551
Про розгляд проекту на засіданні 
архітектурно-містобудівної ради

103
10.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

10136/08-20 Лист08/09-2470
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

104
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10144/08-10 Депутатське звернення28-л/ф
ДОР СТАРУХ О.В.
Про перелік об'єктів та видатки на їх реалізацію у 
2018 році за рахунок коштів екофонду

105
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

10069/08-17 Лист4344/01-27
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про заходи до Міжнародного Дня волонтера 
05.12.2017

106
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

10091/08-17 Лист4743/01-10
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про фінансування КП "Газета "Запорізька 
ПРАВДА"

107
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10092/08-17 Лист4707/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про перерозподіл коштів обласного бюджету на 
2017 рік

108
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10172/08-17 Лист4598/01-26
Про надання витягу з протоколу засідання комісії з 
визначення концепції соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2018 
рік

109
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10194/08-17 Лист4715/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального водоводу м. Дніпрорудне 
Василівського району

110
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10195/08-17 Лист4775/01-11
Про фінансування діяльності районної ради

111
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10196/08-17 Лист4691/01-11
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС 
для фінансування природоохоронних заходів

112
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10197/08-17 Лист4444/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ФЕДЕРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОГО 
ВЕСЛУВАННЯ
Про фінансову допомогу на придбання гоночного 
човна

113
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
16



№
з/п
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10068/08-17 Лист277
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні комісії 15.11.2017

114
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10171/08-10 Депутатське звернення278
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
16.11.2017

115
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

10083/08-22 ЛистZp05.2-ЛВ-2377
Про обговорення проекту структури тарифу на 
послуги розподілу природного газу на 2018 рік 
28.11.2017

116
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10043/08-22 Лист007-41/17946
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
грудень 2017 року

117
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

10162/08-37 Лист1/09-15-1082
Про нагородження Аксьонова О.Д. (та інші)

118
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький  облавтодор"

10163/08-20 Лист4/1256
Про виділення ліміту фінансування

119
09.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Український графіт"

10010/08-22 Лист16/5109
Про протиправні дії з боку Запорізької митниці 
ДФС

120
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Бердянський морський торговельний порт

10064/08-32 Лист335/25-юр
Про внесення відомостей щодо власника земельної 
ділянки до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно

121
10.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09983/08-22 Листб/н
РАДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ 
ЗОДА
Про виділення автобусу для перевезення учасників 
АТО до смт. Розівка 18.11.2017

122
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10023/08-32 Лист47
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПЛЕМОБ'ЄДНАННЯ"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

123
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10037/08-27 Лист87/17
ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНА ГРУПА "Про100"
Про надання дозволів на розміщення об'єктів 
зовнішньої реклами поза межами населених 
пунктів

124
08.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10079/08-32 Лист2030
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про укладення договору оренди земельних ділянок

125
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10089/08-24 Лист26
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про видачу ліцензії з транспортування теплової 
енергії

126
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10093/08-22 Лист94
ТОВ "Т.М.К."
Про обстеження промислового майданчика

127
10.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10152/08-22 Лист14
ТОВ "АВТОТРЕЙД ГРУП"
Про перенесення обстеження промислового 
майданчика

128
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10173/08-24 Лист1711-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії 
на паперовому носії

129
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10174/08-32 Лист002
ТОВ "ГРІН ЕНЕРДЖИ ММХ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
ділянки

130
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10016/08-22 Лист984
СП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про усунення недоліків на залізничних переїздах

131
07.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10034/08-32 Листб/н
ПП "КАХОВКА"
Про продовження терміну дії договору оренди 
землі

132
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10067/08-37 Лист273
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про нагородження Унковського Є.В., Авдійчук 
А.А.

133
10.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10071/08-45 Лист309-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про засідання Регіональної платформи розвитку 
місцевого самоврядування 24.11.2017

134
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10082/08-31 Листб/н
МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ОРГКОМІТЕТ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ З ВІДЗНАЧЕННЯ 
500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ
Про організацію зустрічі 17.11.2017

135
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ 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
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носій інформації
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документа

10129/08-32 Лист01-11/1147
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про надання допомоги в будівництві басейну 

136
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10139/08-32 Лист288/10/08-06/03-
ВІЛЬНЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про припинення та набуття права користування 
земельною ділянкою

137
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10161/08-35 Лист02
ЦЕНТР "НАШ СВІТ"
Про участь у круглому столі з питань дискримінації 
ЛГБТ-людей 04.12.2017 (м. Запоріжжя)

138
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10199/08-37 Лист03/1592
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Головіна Д.О., Василенка Д.С.

139
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10200/08-37 Лист02/889
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Гапонова В.М. (та інші)

140
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10125/08-20 Лист05/1260
Про виділення фінансової допомоги

141
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10038/08-38 Лист167
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про поїздки козаків-волонтерів в зону АТО

142
30.10.2017від

№
від 13.11.2017
№ 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

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

Форма зберігання 
документа

10039/08-37 Лист169
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Конюченка І.І. (та інші)

143
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10168/08-22 Лист6
ВПГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
СОЮЗ" У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про відкриття нового маршруту "Василівська АС - 
Примпосад через Мелітопольську АС-1, АС-2"

144
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10169/08-22 Лист7
ВПГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
СОЮЗ" У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про конкурс на приміські маршрути

145
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10149/08-28 Лист6669
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
Про участь у марафоні донорів "В краплі крові - 
врятоване життя" 20-30.11.2017

146
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

10011/08-32 Лист656/05
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельними ділянками

147
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09985/08-15 Лист43-01/754
(Р. Павленко) Про заходи щодо відзначення Дня 
Гідності та Свободи 21.11.2017

148
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

09992/08-02 Указ338/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня автомобіліста і дорожника

149
27.10.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09993/08-02 Указ352/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівника соціальної сфери

150
04.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав людей з 
інвалідністю

10155/08-35 Лист36-01/695
Про надання допомоги гр. Кожадей С.О.

151
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

10097/08-24 Лист01-27/1334
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

152
13.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10175/08-32 Лист01-39/1339
Про ситуацію з приводу поновлення договору 
оренди землі сільськогосподарського призначення 
державної власності

153
13.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

10085/08-36 Лист01.1-20/0861
Про погодження надбавки Ярмоленко А.І.

154
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

10042/08-36 Лист01-01-31/656
Про надання матеріальної допомоги Морозову І.В. 
та Галас Т.І.

155
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10054/08-24 Лист01-01-2711/665
Про включення проекту "Капітальний ремонт 
будівлі КЗ "Веселівська районна різнопрофільна 
гімназія" до обласної Програми з підвищення рівня 
енергоефективності

156
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10052/08-32 Лист01-32/1256
Про погодження оголошення ландшафтного 
заказника місцевого значення

157
07.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09984/08-24 Лист01-25/1261
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

158
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09986/08-32 Лист01-17/1241
Про надання інформації щодо земельних ділянок на 
території Григорівської сільради Запорізького р-ну

159
06.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10157/08-45 Лист02-02/148-к
Про зміну робочого графіку

160
03.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10158/08-21 Лист01-34/454
Про передачу майна у державну власність з 
комунальної

161
25.10.2017від

№
від 16.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10021/08-36 Лист03-34/0607
Про погодження надбавки Стуленю О.В.

162
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10110/08-36 Лист01-01-16/1083
Про погодження надбавки Чмельовій В.В.

163
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

10111/08-36 Лист01-24/0798
Про погодження надбавки Проценку М.Г.

164
13.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

10180/08-36 Лист01-06/638
Про погодження надбавки Романенко Н.А.

165
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Приморська райдержадміністрація

10055/08-24 Лист01-24/1407
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

166
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10096/08-21 Лист01-21/1266
Про передачу майна у державну власність з 
комунальної

167
26.10.2017від

№
від 15.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

10165/08-24 Лист12-09/0762
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

168
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10166/08-24 Лист12-09/0761
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

169
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

10167/08-36 Лист01-11/0627
Про погодження надбавки Дудукалову В.С.

170
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

10041/08-22 Лист02-01-01-08/06
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення транспортом

171
08.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10053/08-27 Лист01-31/1343
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про поновлення облікової документації на пам'ятки 
національного значення

172
08.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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10058/08-24 Лист01-21/1803
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про погашення заборгованості за послуги очисних 
споруд

173
22.09.2017від

№
від 14.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10059/08-20 Лист01-21/1792
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про сплату податків Філією "Хортиця" ТОВ СП 
"Нібулон" до бюджету сільської ради

174
20.09.2017від

№
від 14.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10090/08-38 Лист02-01-28/871
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

175
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10119/08-20 Лист478
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на підвідний газопровід до 
с.Чкалове

176
09.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10120/08-20 Лист01-09/346
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на газифікацію с.Українка

177
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10121/08-20 Лист02-01-25/380
ВИСОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на газифікацію с.Водяне 

178
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10122/08-20 Листб/н
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на будівництво газопроводу 

179
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10123/08-20 Лист21
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на будівництво газопроводу 

180
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10130/08-22 Лист01-13/885
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання щодо перевезення 
мешканців села 

181
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10145/08-39 Лист01-42/289
НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

182
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10178/08-38 Лист168
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

183
13.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

10181/08-38 Лист456
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

184
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10183/08-27 Листб/н
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про запрошення на мітинг-реквієм 24.11.2017

185
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

10070/08-45 Лист03-01/1983
Про забезпечення мультимедійного супроводу для 
проведення засідання 16.11.2017

186
14.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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Департамент економічного розвитку і торгівлі

10170/08-20 Доповідна запискаб/н
Про пропозиції щодо стимулювання працівників 
Департаменту

187
16.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

10100/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів на оплату 
заробітної плати працівникам Департаменту

188
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10124/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів для завершення будівництва 
об'єктів газопостачання на території Веселівського, 
Михайлівського та Приазовського районів 
Запорізької області

189
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

10008/08-20 Доповідна запискаб/н
Про залишки коштів спеціального фонду місцевих 
бюджетів, що надходять від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва

190
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10044/08-20 Лист04-09.1/679-925
Про стан використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку та інвестиційних субвенцій

191
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10137/08-32 Лист1388/01/14-2017
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Новокузнецька, 48, м. 
Запоріжжя

192
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Головне управління юстиції

10095/08-41 Лист12-19/8533
Про надання пропозицій щодо кандидатур до 
графіку роботи Громадської приймальні з надання 
безоплатної первинної правової допомоги

193
13.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10073/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА суду за позовом ПП "Діловий будинок"

194
07.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10074/08-43 Ухвала908/1947/16
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

195
08.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10118/08-43 Лист908/1633/17
Про примусове виконання рішення суду, щодо 
стягнення коштів з Кам`янсько-Дніпровської РДА

196
10.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10198/08-37 Лист18/01-487
Про нагородження Приходька А.Р.

197
16.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10190/08-43 Лист808/2832/17/283
Про адміністративний позов та судову повістку на 
30.11.2017

198
14.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10040/08-22 ЛистЕЕЦ-10/9324
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ФІЛІЇ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ 
"УКРЗАЛІЗНИЦІ"
Про погодження розрахункового балансу 
електричної потужності на грудень 2017 року

199
07.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10094/08-22 Лист1391
СП "ЗАПОРІЗЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про усунення недоліків на залізничних переїздах

200
13.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10138/08-32 Лист30/2070
ДУ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ 
МВС УКРАЇНИ"
Про надання в постійне користування земельну 
ділянку по вул. Новокузнецька, 48, м. Запоріжжя

201
10.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10164/08-44 Лист1/3477
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження зведених та часткових нарядів на 
призначення транспортних засобів

202
15.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10146/08-41 Лист05/1-974вих-17
Про надання інформації щодо погодження 
науково-проектної документації на капітальний 
ремонт будівель, що належать до пам'яток 
містобудування

203
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10154/08-41 Лист05/1-967вих-17
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про порушення екологічного законодавства з боку 
ТОВ "Акімжилсервіс"

204
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10156/08-37 Лист11-1469вих-17
Про нагородження Кармана В.В. (та інші)

205
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

10066/08-21 Лист02-13-05711
Про передачу в оренду державного нерухомого 
майна, розташованого за адресою: Запорізька обл., 
с. Біленьке, вул. Центральна, буд. 4В

206
08.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10140/08-20 Лист10/2106
Про виділення коштів на будівництво та ремонт 
майданчиків для здійснення габаритно-вагового 
контролю

207
15.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

10027/08-41 Лист6646/39/107/01-2
Про контроль за використанням бюджетних коштів

208
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10033/08-41 Лист59/3/3-2351нт
Про надання інформації стосовно Малахова М.Г.

209
03.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10153/08-41 Лист59/14/3586нт
Про надання інформації щодо захворюваності 
населення, що могла бути спричинена викидами 
промислових підприємств м. Запоріжжя

210
14.11.2017від

№
від 16.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09991/08-39 Постанова250
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

211
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10060/08-39 Лист21-28-2020
Про заміну засобів ключової інформації

212
03.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

09997/08-41 Лист19-р
ГО "ОРІХІВСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ПАЛАТА"
Про приватизацію не витребуваних по 
сертифікатам земель колективної власності 
колишнього КСП "Росія" Преображенської 
сільської ради

213
06.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів
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10191/08-28 Лист602-122-13/1502
Про забезпечення стабільної санітарно-епідемічної 
ситуації в регіоні

214
17.11.2017від

№
від 17.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

10045/08-36 Лист10817/1/11-ДП-1
Про звільнення Лисакова Ю.О. з посади директора 
ДП "Запорізький експертно-технічний центр 
Держпраці"

215
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

10114/08-27 Лист4710/02/05.2-17
Про стан виконання Плану заходів з увічнення 
пам’яті захисників України до 2020 року

216
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10115/08-27 Лист4708/02/05.2-17
Про меморіальні дошки

217
14.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

10077/08-20 Лист19299/5/99-99-1
Про надання індикативних показників надходжень 
митних платежів на 2017 рік

218
13.11.2017від

№
від 14.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10101/08-22 Наказ426
Про передачу доріг загального користування 
місцевого значення на баланс Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури ЗОДА

219
13.11.2017від

№
від 15.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

09988/08-32 Лист3-6.2-6/6836-17
Про засідання комісії з розгляду заяв користувачів 
щодо встановлення частки добування водних 
біоресурсів 20-24.11.2017 (м. Київ)

220
10.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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09999/08-42 Лист42-10/40541/17
Про навчальний онлайн-конкурс "Конфлікт 
інтересів: треба знати!" 09.12.2017

221
09.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

10020/08-33 Лист3613/02.1-103
Про участь у конференції "Innovation in Agrofood 
and Logistics" 12.12.2017 в м. Роттердам 
(Нідерланди)

222
13.11.2017від

№
від 13.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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