
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.11.17 по 24.11.17

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

10252/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. ( Департамент охорони здоров'я, 
Воловик)
Про спалах кору в Кушугумському НВК "Школа 
І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект"

1
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10308/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді, фізичної 
культури і спорту)
Про нагородження Дорошенко Е.Ю.

2
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10318/08-34 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент з питань 
цивільного захисту)
Про щорічну перевірку системи оповіщення з 
включенням сирен 29.11.2017

3
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10380/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2017 році на 
підготовку та проведення заходів обласного 
Новорічно-різдвяного фестивалю

4
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10453/08-31 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури і туризму)
Про доповідь керуючого Запорізькою єпархією 
УПЦ митрополита Луки на міжнародній конфесії у 
Греції

5
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України



№
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

10399/08-10 Депутатське звернення04-15/05-966
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про виконання Рекомендацій щодо результатів 
круглого столу з питань впровадження Закону 
України "Про ратифікацію Протоколу про реєстри 
викидів та перенесення забруднювачів" та про 
використання екологічного податку"

6
16.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10400/08-10 Депутатське звернення04-15/12-968
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про результати аудиту ефективності використання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

7
17.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

10389/08-10 Депутатське звернення11/17-115
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про придбання медичного обладнання для КЗ 
"Великобілозерська ЦРЛ"

8
16.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10431/08-10 Депутатське звернення321-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати працівникам Токмацької ЦРЛ

9
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

10463/08-44 Лист2518/3
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про подарунки для дітей військовослужбовців

10
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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10282/08-26 Лист26/11
ГРОМАДЯНСЬКА ІНІЦІАТИВА GCL VERTICAL
Про залучення закладів освіти до участі у ІІ 
Міжнародному Інтернет-Марафоні за концепцією 
"Нова українська школа" 12-15.12.2017

11
19.10.2017від

№
від 21.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10390/08-38 Лист4
ГО "ОБ'ЄДНАННЯ БІЙЦІВ РЕФОРМАТОРІВ"
Про надання допомоги учасникам АТО та 
інвалідам війни

12
17.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10391/08-22 Лист172
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про делегування представників громадськості для 
участі у складі конкурсного комітету з визначення 
автомобільних перевізників

13
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10401/08-26 Лист11/2-1-17
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про відсоток участі у заходах з БДР

14
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10457/08-38 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
"КОЛО.МЕДІА"
Про підтримку проведення Всеукраїнської акції 
"Потяг Єднання України "Труханівська Січ" 

15
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10426/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Нестеренко І. на зустріч 
04-05.12.2017 у м. Львів

16
22.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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документа

10237/08-32 Листб/н
ІХНО І.С. (та інші)
Про скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації від 31.05.2017 № 260 "Про 
скасування розпорядження голови Бердянської 
РДА від 22.05.2017 № 236 "Про погодження 
проекту землеустрою щодо організації території 
земельних часток (паїв) колишнього КСП "Зоря"

17
14.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10235/08-29 Лист8
ТОВ "МАКРО СПОРТ СІТІ"
Про проведення тренувального процесу у Манежі

18
08.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10239/08-27 Лист05-02/105
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про інформаційну систему управління відносинами 
в громадах

19
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10288/08-33 Лист319/3
ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ 
"ПРОМІС"
Про проведення сесії з МЕР в рамках Проекту 
"Партнерство для розвитку міст" (запрошення для 
Самусь В.В.)

20
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10290/08-27 Листб/н
ДП РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР`ЄР"
Про передплату на 2018 рік

21
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10301/08-32 Лист20973/17-41
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 
Про оплату вартості експертного дослідження та 
погодження строків проведення експертизи

22
16.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10306/08-26 Лист10/2-1-17
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про відсоток участі у заходах з БДР

23
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

10315/08-33 Лист1163/2017/20
ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про врегулювання ситуації щодо ТОВ 
"ВІБО-ТРАНС" 

24
14.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10316/08-22 Лист254
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про проведення 07.12.2017 конференції 

25
14.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10331/08-22 Лист15
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

26
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10335/08-42 Лист16/11/17
АНТИКОРУПЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИ ЗОДА
Про протокол засідання робочої групи з розгляду 
звернень громадян Антикорупційної комісії при 
Запорізькій ОДА

27
16.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

10336/08-28 Доповідна запискаб/н
РАДНИК ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
СУШКО М.Ю.
Про впровадження електронного документообігу в 
закладах охорони здоров'я

28
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10385/08-22 Лист20
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

29
21.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10433/08-27 Лист376/12
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР 
НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ"
Про співпрацю

30
09.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10435/08-36 Лист03/1-5-14/1-648
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 05-13.12.2017

31
21.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

10445/08-43 Листб/н
СЛАВЯНІН М.О.
КАСАЦІЙНА СКАРГА за позовом СФГ "ЖЕНЯ"

32
19.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Суди

10234/08-43 Лист314/4590/17
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
провадження у справі № 314/4590/17

33
08.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10255/08-43 Лист333/436/14-ц/44
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про повернення особистої справи Солода О.І.

34
21.04.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10256/08-43 Лист332/1128/17(2-а/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 06.12.2017 у справі за 
позовом ДО "Комбінат "Зірка"

35
10.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10444/08-43 Ухвала908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

36
21.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10216/08-09 Доручення45410/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ САБАШУК П.П.
Про збільшення освітньої субвенції з державного 
бюджету для виплати заробітної плати 
педагогічним працівникам навчальних закладів м. 
Запоріжжя у 2018 році

37
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10217/08-09 Доручення45205/1/1-17
(С. Кубів) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про внесення змін до постанови КМУ від 
20.09.2017 № 726 та  повернення розміру частини 
отримання акцизного податку для м. Пологи до 
попереднього рівня 

38
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10218/08-03 Розпорядження821-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції реформи фінансування системи охорони 
здоров'я на період до 2020 року

39
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10228/08-04 Витяг з протоколуВП 42
(С. Кубів) 9. Про проект Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про публічні 
закупівлі" та деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення питань публічних закупівель"

40
09.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10229/08-04 Витяг з протоколуВП 26
(П. Розенко) 14. Окремі рішення щодо збереження 
пам'ятників і пам'ятних знаків, зокрема польських 
місць пам'яті на території України

41
14.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10231/08-09 Доручення43453/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 03.10.2017 № 2150-VIII "Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України щодо 
підвищення пенсій"

42
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10269/08-09 Доручення45104/1/1-17
(С. Кубів) ГО "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
ЛІГА "УНІВЕРСАЛ"
Про можливі корупційні схеми в діяльності 
Управління ДМС в Запорізькій області та роботи 
електронної черги 

43
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

10270/08-09 Доручення45427/1/1-17
(Г. Зубко) Про внесення змін до законодавчих актів 
щодо ядерної безпеки 

44
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

10271/08-09 Доручення45966/1/1-17
(П. Розенко) Про заходи з проведення вшанування 
Дня пам'яті жертв голодоморів 25.11.2017

45
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10272/08-09 Доручення44934/1/1-17
(В. Гройсман) ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
Про ситуацію щодо укладання договорів на 
експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури 
оповіщення населення 

46
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10273/08-09 Доручення44648/1/1-17
(В. Гройсман) Про дослідження ринків обладнання 
та витратних матеріалів для гемодіалізу

47
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10274/08-03 Розпорядження818-р
Про утворення Організаційного комітету та 
затвердження плану заходів із підготовки та 
відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи 

48
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10275/08-03 Розпорядження819-р
Про затвердження плану заходів на 2017—2018 
роки у зв'язку з 80-ми роковинами Великого терору  
— масових політичних репресій 1937—1938 років

49
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10276/08-03 Розпорядження808-р
Про погодження передачі нежитлового приміщення 
у м. Пологах в державну власність з віднесенням 
його до сфери управління Пенсійного фонду 
України

50
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10277/08-03 Розпорядження814-р
Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
державних програм соціального захисту у 2017 
році 

51
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10278/08-03 Розпорядження816-р
Про деякі питання дистанційного обслуговування 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів 

52
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10279/08-03 Постанова857
Про заснування державних іменних стипендій 
найкращим молодим вченим для увічнення подій 
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв 
України — Героїв Небесної Сотні

53
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10280/08-03 Постанова870
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 26.07.2006 № 1010 і від 01.06.2011 № 
869 

54
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10319/08-09 Доручення46682/0/1-17
(В. Федорчук) Про утворення Організаційного 
комітету та затвердження плану заходів із 
підготовки та відзначення у 2018 році Дня Гідності 
та Свободи

55
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10322/08-09 Доручення45305/1/1-17
(В. Гройсман) ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ
Про сприяння прийняттю ДП "Енергоринок" 
швидкого рішення щодо заключення угоди про 
купівлю електроенергії (РРА) з американською 
компанією "Єврокейп" (Eurocape)

56
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10323/08-09 Доручення21529/126/1-17
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про виконання Плану 
організації виконання Указу Президента України 
від 26.05.2017 № 146 "Про заходи, пов'язані із 
запровадженням Європейським Союзом 
безвізового режиму для громадян України"

57
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10337/08-09 Доручення46302/1/1-17
(В. Федорчук) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СУЧАСНОЇ ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ 
"ЧЕРВОНА РУТА"
Про проведення фінальних конкурсів та 
Гала-концерту переможців XV Всеукраїнського 
фестивалю "Червона рута-2017"

58
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10338/08-03 Постанова873
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.09.2015 № 727

59
15.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10371/08-09 Доручення41255/3/1-17
(В. Кістіон) Про аудит ефективності використання 
коштів державного бюджету, спрямованих на 
розвиток та функціонування системи 
протипаводкового захисту

60
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10372/08-09 Доручення38420/3/1-17
(С. Кушнір) Про вирішення проблемних питань 
ЗДП "Кремнійполімер"

61
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10373/08-09 Доручення45871/1/1-17
(С. Кубів) Про складне фінансово-економічне 
становище ПАТ "Запоріжжяобленерго"

62
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10374/08-09 Доручення45865/1/1-17
(С. Кубів) Про ситуацію на ЗДП "Радіоприлад"

63
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10375/08-03 Постанова874
Про деякі питання реалізації Закону України "Про 
Кабінет Міністрів України"

64
15.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10376/08-09 Доручення46629/1/1-17
(В. Федорчук) Про аналіз стану соціально-трудових 
відносин на підприємствах, в установах та 
організаціях сфери ЖКГ, де упродовж 2015-2016 
років та січня-вересня 2017 року НСПП сприяла 
вирішенню колективних трудових спорів 
(конфліктів)

65
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10377/08-09 Доручення45465/1/1-17
(В. Кістіон) Про необхідність 
нормативно-правового врегулювання питання 
видачі дозволу на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами

66
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10440/08-09 Доручення45349/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 09.11.2017 № 2190-VIII "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо окремих 
питань проходження державної служби"

67
22.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10441/08-09 Доручення45332/1/1-17
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України Власовій Н.Ф.

68
22.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10442/08-09 Доручення46931/1/1-17
(В. Федорчук) ВГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію ІІІ Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Литовська феєрія" 
28.02-04.03.2018 (м. Вільнюс, Литовська 
Республіка) 

69
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

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

10462/08-47 Лист609
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про підключення до СЕВ ОВВ

70
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

10264/08-32 Лист5/4-7/10340-17
Про надання кандидатури для включення до складу 
робочої групи з розроблення проекту 
Національного плану управління відходами

71
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10265/08-32 Лист5/4-7/10337-17
Про утворення робочих груп з розроблення проекту 
Національного плану управління відходами

72
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10313/08-32 Лист14
Про екологічний стан Молочного лиману

73
06.10.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10339/08-32 Лист5/4.1-14/10400-1
Про надання інформації щодо стану виконання 
постанови КМУ від 30.03.1998 № 391 "Про 
затвердження Положення про державну систему 
моніторингу довкілля"

74
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10221/08-33 Лист4602-05/41987-0
Про міжнародну виставку та конференцію з питань 
інтернету та інформаційних технологій 
28-30.01.2018 в м. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія)

75
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10423/08-33 Лист3903-05/42963-0
Про надання інформації щодо інвестиційних 
проектів, які реалізуються за участі китайських 
інвесторів 

76
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

10285/08-31 Лист859/18-17
Про повідомлення щодо реєстрації релігійної 
організації 

77
08.09.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

10286/08-27 Лист4506/19-2/13-17
Про організацію Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Литовська феєрія"

78
16.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10287/08-27 Лист1303/19-2/15-17
Про проведення Міжнародного 
українсько-литовського конкурсу малюнків "Здай 
кров заради життя"

79
10.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10368/08-31 Лист1153/18-17
Про участь у семінарі з питань статутів релігійних 
організацій 28.11.2017 у м. Львів

80
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10233/08-25 Лист8990/3.1
Про надання інформації щодо середніх витрат на 
харчування у закладах харчування міст Запоріжжя, 
Бердянськ, Мелітополь

81
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10293/08-29 Лист9098/11
Про надання статистичної інформації щодо 
розвитку матеріально-технічної сфери фізичної 
культури та спорту

82
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10379/08-29 Лист9166/3.2
Про проведення конкурсу для обдарованої молоді

83
21.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

10298/08-44 Лист343/1/9350
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про надання інформації  щодо будівництва 
інженерних споруд

84
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10461/08-26 Лист1/11-12285
Про надання інформації щодо 
інклюзивно-ресурсних центрів

85
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10245/08-35 Лист7/14-12468
Про участь у онлайн-засіданні Комітету 
доступності осіб з інвалідністю до об'єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури 23.11.2017

86
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10262/08-24 Лист7/13-12460
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області"

87
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10281/08-24 Лист7/13-12476
Про надання інформації щодо площі територій 
територіальних громад

88
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

10292/08-20 Наказ287
Про затвердження переліку об`єктів що 
фінансуються у 2017 році за рахунок бюджетної 
програми "Будівництво футбольних полів зі 
штучним покриттям в регіонах України"

89
01.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10366/08-26 Лист7/19-12650
Про реалізацію проектів зі створення нового 
освітнього простору

90
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10367/08-38 Лист7/13-12658
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про визнання спроможними об'єднаних 
територіальних громад"

91
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10446/08-24 Лист7/11-12683
Про пропозиції до проекту наказу щодо 
додержання вимог законодавства у галузі 
поховання

92
22.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10219/08-20 Лист22324/0/2-17/15
Про надання документів щодо розпорядника 
коштів на будівництво малих групових будинків

93
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10261/08-30 Лист22433/0/2-17/37
Про проведення селекторної наради з питань 
використання коштів на будівництво (ремонт) 
малих групових будинків для дітей-сиріт 24.11.2017

94
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10263/08-29 Лист22398/0/2-17/38
Про надання інформації щодо впровадження 
Національного плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на 
період до 2020 року

95
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10314/08-35 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.

96
09.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10321/08-35 Лист22442/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

97
20.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10396/08-30 Лист22697/0/2-17/17
Про підтвердження повноважень кандидатів в 
опікуни, піклувальники повнолітніх осіб

98
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10460/08-29 Лист22830/0/2-17/26
Про проведення Всеукраїнської селекторної наради 
за підсумками проведення літньої оздоровчої 
кампанії дітей шкільного віку у 2017 році 
01.12.2017

99
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10464/08-35 Наказ22888/0/2-17/16
Про направлення наказу від 06.11.2017 № 1758 
"Про затвердження рішення колегії 
Мінсоцполітики України від 27.10.2017 "Про 
запровадження інтегрованої моделі у сфері 
соціального захисту населення"

100
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

10340/08-20 Лист05130-13-21/319
Про утворення об'єднаних територіальних громад

101
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10424/08-20 Лист05110-14-21/322
Про реалізацію проекту "Гендерне бюджетування в 
Україні"

102
22.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Бердянський міськвиконком

10454/08-22 Лист01-7354/33
Про встановлення надомних вузлів обліку 
природного газу

103
22.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10224/08-31 Лист11/02-23/03220
Про надання інформації щодо реєстрації релігійних 
організацій

104
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

10253/08-37 Лист01/02-16/03255
Про нагородження Коваль Н.В. (та інші)

105
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

10311/08-20 Лист001-7242/26
Про перерозподіл коштів шляхом внесення змін до 
затверджених програм та заходів

106
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10312/08-20 Лист01-7297/26
Про перерозподіл коштів шляхом внесення змін до 
затверджених програм та заходів

107
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарська міська рада

10303/08-24 Лист01-16/2124-02
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Про надання роз'яснень щодо встановлення тарифів 
на послуги з централізованого водопостачання, 
опалення та постачання гарячої води

108
15.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10455/08-20 Лист01-28/584
Про гарантійний лист щодо співфінансування 
проекту з перепоховання праху Н.І. Махна до м. 
Гуляйполя

109
21.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

10346/08-32 Лист08/09-2493
Про надання екологічних висновків відповідності 
заходів

110
20.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

10247/08-32 Лист02-01-21/2504
Про придбання гусеничного бульдозеру для 
складування та захоронення відходів на полігоні 
ТПВ

111
13.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10297/08-10 Депутатське звернення21.11
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про виділення коштів на модернізацію системи 
централізованого вивозу сміття на території 
Широківської сільської ради

112
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10357/08-10 Лист024/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про наявність генеральних планів у населених 
пунктах

113
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10358/08-10 Депутатське звернення025/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про стан полігонів та сміттєзвалищ

114
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10369/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про результати фінансового аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів щодо виконання 
Цільової програми розвитку фізичної культури і 
спорту

115
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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10397/08-10 Депутатське звернення382
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про продовження робіт з укріплення берега 
західної частини Дніпровського водосховища в 
районі житлового масиву Павло-Кічкас

116
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10405/08-10 Депутатське звернення71/1
ДОР СУХІНА В.М.
Про проведення ремонту доріг на території 
сільських рад Приазовського р-ну

117
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10419/08-10 Депутатське звернення31
ДОР СТАРУХ О.В.
Про видатки у 2018 році на реалізацію 
природоохоронних заходів

118
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10443/08-10 Депутатське звернення346
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про придбання автобусу для Люцернянського НВК 
Вільнянського р-ну

119
21.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

10204/08-17 Розпорядження110-р
Про скликання сімнадцятої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання 30.11.2017

120
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10208/08-17 Лист4679/01-26
Про збереження лісових насаджень та 
полезахисних лісових смуг

121
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10209/08-17 Лист4647/01-26
Про надання приміщень КЗ "Обласний центр 
патріотичного виховання молоді" ЗОР

122
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10225/08-27 Лист01-26/1031
Про урочисті збори з нагоди Дня місцевого 
самоврядування 05.12.2017

123
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

18
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Джерело  інформації 
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10283/08-20 Лист4591/01-11
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання техніки для 
комунального підприємства

124
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10406/08-17 Лист4864/01-10
ДОР СТАРУХ О.В.
Про виділення коштів КП "Газета "Запорізька 
правда"

125
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10213/08-10 Депутатське звернення279
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
15.11.2017

126
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10351/08-10 Депутатське звернення281
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій комісії від 
21.11.2017

127
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10452/08-10 Депутатське звернення282
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії  від 
23.11.2017

128
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

10240/08-22 Лист70-143
Про обстеження підприємства

129
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

10238/08-22 Лист1/06-01-702
Про порушення у сфері пасажирських перевезень

130
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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"Запоріжжяобленерго"

10434/08-38 Лист001-32/18719
Про оголошення страйку 27.11.2017

131
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10436/08-32 Лист11/2069758
Про дозвіл на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Малої 
Хортиці, 1, м. Запоріжжя

132
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10437/08-32 Лист11/2069760
Про дозвіл на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на території 
Дніпровської сільської ради Вільнянського р-ну

133
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

10248/08-32 Лист11.10-35/303
Про врахування площі земельної ділянки під час 
розгляду клопотань

134
14.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10305/08-32 Лист11.10-35/305
Про надання пакету документів щодо передачі 
земельної ділянки у постійне користування

135
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

10395/08-22 ЛистДНМІ-02-29/655
Про використання вантажних вагонів на під'їзній 
колії Енергодарської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське 
МППЗТ" по станції Енергодар

136
09.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10226/08-22 Лист17/11
ТОВ "АУРУМ"
Про скасування заявки щодо обстеження 
приймального пункту металобрухту в с. Люцерна

137
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10328/08-32 Лист021
ТОВ "АТП-12307"
Про припинення та розрив договору оренди 
земельної ділянки

138
17.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

20
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10332/08-22 Лист3
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

139
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10333/08-22 Лист111
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

140
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10334/08-22 Лист56
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

141
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10341/08-22 Лист21/11
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про зміну тарифу на пасажирські перевезення 
автомобільним транспортом на приміських та 
міжміських маршрутах

142
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10342/08-22 Лист208
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

143
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10343/08-22 Лист173
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

144
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10345/08-22 Лист139
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

145
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10347/08-22 Лист166
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

146
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10353/08-22 Лист22/11/1
ТОВ "ПРАЙД-ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

147
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10355/08-22 Лист22/11/17/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

148
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10363/08-22 Лист170
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

149
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10364/08-22 Лист01/17-73
ТОВ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

150
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10365/08-22 Лист139
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

151
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10382/08-22 Лист94
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

152
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10383/08-22 Лист11/23-А
ТОВ "ФЕНІКС-АВТО"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

153
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10384/08-22 Лист19
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
-12309"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

154
21.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10386/08-22 Лист23/11-17
ПП "МОНОЛІТ-ЕКО ПЛЮС"
Про обстеження промислового майданчика

155
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10387/08-22 Лист283
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

156
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10410/08-32 Лист2011-01-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

157
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10412/08-32 Лист2011-02-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

158
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10413/08-32 Лист2011-03-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

159
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10427/08-44 Лист501
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про пролонгацію дії Договорів

160
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10428/08-44 Лист502
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про стан виконання робіт з будівництва 
інженерних споруд

161
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10439/08-22 Лист419
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про обстеження промислового майданчика

162
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10450/08-22 Лист420
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про обстеження приймального пункту з заготівлі та 
переробки брухту чорних металів

163
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10456/08-44 Лист503
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про оплату виконаних будівельних робіт

164
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10243/08-29 Лист76
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО
Про сприяння будівництву дитячо-юнацького 
спортивно-оздоровчого центру - ДЗЮДО

165
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10258/08-37 Лист273
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про нагородження Савенкової О.О.

166
10.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10320/08-20 Лист494/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ
Про виділення коштів для оплати комунальних 
послуг

167
20.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10352/08-24 Лист17/004
ОСББ "ЛУГ"
Про встановлення індивідуального опалення в 
будинку № 35 по вул. Зеленій, м. Запоріжжя

168
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10370/08-24 Лист445
ДРПВІ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про подачу питної води до м. Маріуполь та інших 
населених пунктів Донецької області

169
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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10403/08-35 Лист398
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ"
Про навчання у сфері охорони праці...

170
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10407/08-32 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про відновлення меж земельної ділянки

171
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10418/08-32 Лист6
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 
НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ"
Про надання згоди на розподіл земельної ділянки 
по пр. Соборному, 77

172
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10447/08-37 Лист38
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про нагородження Доросевіча В.В., Сівера С.С.

173
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10348/08-24 Лист02/1288
Про підвищення рівня води у каналі Р9

174
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10249/08-22 Лист14/17
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про надання кандидатур для участі у складі 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

175
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10359/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦЯ ВГО 
СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ
Про запрошення на мітинг 27.11.2017

176
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10421/08-37 Лист02-38/7843/17
Про нагородження Булата В.М. (інші)

177
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

10250/08-37 Лист618
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про нагородження Герасименко В.С. (та інші)

178
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10227/08-15 Лист43-01/782
(Р. Павленко) Про заходи щодо вшанування Дня 
пам'яті жертв голодоморів 25.11.2017

179
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10284/08-15 Лист09-07/569
(Н. Анненкова) Про внесення змін до Закону 
України "Про державну службу"

180
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10324/08-15 Лист04-01/3989
(В. Ковальчук) Про повідомлення щодо змін умов 
праці

181
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10325/08-15 Лист43-01/784
(Р. Павленко) ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЗАЙЦЕВ В.О.
Про допомогу на лікування доньки ветерана АТО 
Кирика Сергія

182
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10402/08-15 Лист04-01/4021
(В. Ковальчук) Про пропозиції щодо поїздок 
(візитів) Глави держави до регіонів протягом 
січня-червня 2018 року

183
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державне Управління справами

10266/08-15 Лист01-19/15/2292
(Є. Сарнацький) Про потребу в нагородах "За 
гуманітарну участь в антитерористичній операції"

184
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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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

Президент України

10267/08-02 Указ355/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 
та майстрів народного мистецтва

185
08.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10268/08-02 Указ374/2017
Про присудження Державних премій України в 
галузі освіти 2017 року

186
18.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10326/08-02 Розпорядження200/2017-рп
Про деякі питання, пов'язані з набранням чинності 
Законом України "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо окремих питань 
проходження державної служби"

187
20.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10378/08-02 Указ381/2017
Про додаткові заходи щодо розвитку лісового 
господарства, раціонального природокористування 
та збереження об'єктів природно-заповідного 
фонду

188
21.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

10246/08-29 Лист32-07/2074
Про проведення семінару-тренінгу "Впровадження 
першого етапу Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду 
виховання дітей на 2017-2026 роки" 28-30.11.2017 
(м. Київ)

189
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

10415/08-32 Лист01-16/1099
Про надання екологічного висновку для придбання 
екскаватора БОРЕКС

190
17.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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10289/08-22 Лист01-28/1374
Про попередження щодо відключення об`єктів 
соціальної сфери від електричної енергії ВСП 
"Василівський РЕМ" 

191
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

10211/08-36 Лист01-01-31/672
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

192
14.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10307/08-36 Лист01-01-31/672
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

193
14.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

10214/08-36 Лист261/01-15
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Гришаєвій Л.С.

194
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10215/08-24 Лист260/01-25
Про фінансування проекту "Підвідний газопровід 
до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, 
Рівнопілля Гуляйпільського р-ну"

195
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10349/08-24 Лист265/01-27
Про хід реконструкції покрівлі 
культурно-спортивного комплексу "Сучасник"

196
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10244/08-36 Лист01-18/1287
Про погодження надбавки Васюку А.Г.

197
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10251/08-37 Лист01-26/1282
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Франчук Л.В.

198
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10394/08-37 Лист02-02/155-к
Про нагородження Зуєва О.О. (інші)

199
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

28



№
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

10404/08-45 Лист01-39/505
Про організацію проведення спільної наради

200
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10411/08-37 Лист02-02/156-к
Про нагородження Маргаряна Л.С. (інші)

201
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10430/08-22 Лист03-34/0631
Про Програму з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки

202
20.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10414/08-36 Лист01-01-16/1114
Про виплату матеріальної допомоги Грянистому 
В.І. та Кононенко Т.В.

203
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

10254/08-36 Лист01-26
Про погодження надбавки Крупському А.Є.

204
14.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10416/08-20 Лист01-28/0991
Про фінансування облаштування сучасних медіатек 
в КУ "Пологівський навчально-виховний комплекс 
"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад"

205
17.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10417/08-20 Лист01-28/0992
Про фінансування реконструкції з усуненням 
аварійного стану та підключенням до 
каналізаційної мережі КУ Пологівський районний 
будинок культури

206
17.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

10205/08-22 Лист01-22/1452
Про сприяння завершення будівництва 
газопроводів в м. Приморську Запорізької області

207
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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10210/08-20 Лист01-20/1456
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати медичним працівникам 
Приморського р-ну

208
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

10393/08-20 Лист01-36/0447/01-1
Про виділення коштів на придбання автомобіля 
швидкої допомоги

209
13.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

10232/08-10 Депутатське звернення5/с
ДЕПУТАТ ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙРАДИ ЗАЙЦЕВ 
О.М.
Про забезпечення громадським транспортом сіл 
Андріївка і Запорізьке Вільнянського р-ну

210
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райрада

10356/08-20 Лист01-27/1026
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
12.07.2017 № 463-р "Деякі питання розподілу у 
2017 році субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій"

211
20.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

10302/08-20 Лист02-01-17/3020
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до розподілу коштів по Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів

212
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10310/08-22 Лист01-32/1242
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про продовження автобусного маршруту на 
перевезення пасажирів

213
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10317/08-38 Лист461
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

214
16.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10330/08-24 Лист01-30/829
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану с.Павлівське

215
09.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10361/08-24 Лист01-13/907
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розроблення проектної документації та 
прибудову щодо розширення Балабинського НВК 
"Школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Престиж"

216
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10362/08-32 Лист01-13/906
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснень щодо відведення земельних 
ділянок

217
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10381/08-39 Лист331
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів 
депутатів Роздольськиої сільської ради та 
Роздольського сільського голови

218
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання виборів та референдумів 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

10392/08-20 Лист01-32/1252
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення парку

219
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10408/08-24 Лист1197
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

220
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10432/08-24 Лист02-01-23/398
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про придбання сміттєвозу для КП 
"Петро-Михайлівський сількомунгосп"

221
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10449/08-20 Лист2047/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про надання уточненого переліку проектів для 
фінансування

222
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

10329/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів на фінансування обласної 
цільової Програми захисту населення і територій 
від НС техногенного та природного характеру

223
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

10207/08-22 Доповідна запискаб/н
Про ситуацію зі списанням Державною 
виконавчою службою ГУ юстиції у Запорізькій 
області коштів з рахунку ЗДП "Радіоприлад"

224
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ 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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10294/08-20 Доповідна запискаб/п
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури) 
 Про перерозподіл  коштів для завершення 
будівництва об'єктів газопостачання на території 
Веселівського та Приазовського районів 
Запорізької області

225
21.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ 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

10354/08-20 Лист05-09.1/2199-94
Про індикативні показники надходжень митних 
платежів

226
21.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10409/08-20 Лист07.2-08/178-950
Про систему дистанційного обслуговування 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів 

227
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10422/08-36 Лист03-09.1/342-953
Про погодження призначення Новікової О.О.

228
23.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

10206/08-35 Лист08/03.4-05/7271
Про погашення заборгованості із заробітної плати у 
філії "Куйбишевський райавтодор"

229
14.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10242/08-45 Лист08/01.4-10/7344
Про погодження плану роботи на 2018 рік

230
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

10438/08-28 Лист08.2-13/7665
Про стан забезпечення стабільної 
санітарно-епідемічної ситуації в Запорізькій 
області

231
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10212/08-41 Лист1066/01/31-2017
Про включення до регіональної Програми на 2018 
рік заходів з умов тримання взятих під варту осіб в 
ІТТ №1-6 ГУНП в Запорізькій області

232
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління статистики

10304/08-38 Лист09-08/177
Про надання інформації щодо переліку об'єднаних 
територіальних громад та зміни назв населених 
пунктів у 2017 році

233
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Головне управління юстиції

10299/08-41 Лист12.1-19/8650
Про направлення довідки щодо результатів 
перевірки стану правової роботи в Департаменті 
фінансів облдержадміністрації

234
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10300/08-41 Лист12.1-19/8655
Про направлення довідки щодо результатів 
перевірки стану правової роботи у Веселівській 
РДА

235
17.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10257/08-43 Ухвала908/38/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

236
14.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

10350/08-23 Лист08/2078
Про демонтаж зрошувальних систем

237
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10260/08-44 Лист1951
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку в Василівській РДА

238
15.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10398/08-44 Лист1978
Про результати перевірки стану військового обліку 
громадян України у Чернівецькій області

239
20.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

10420/08-37 Лист1997
Про нагородження Онищука І.В. (інші)

240
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10236/08-32 Лист09-1933
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення користування земельною 
ділянкою

241
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10259/08-41 Лист1306/05
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про проект Регіональної програми надання 
безоплатної правової допомоги

242
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10309/08-37 Лист25-03/06-1577
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
Про нагородження Малишенко Р.П.

243
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10360/08-41 Лист7887/44/-/04/201
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів

244
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10388/08-41 Лист6736/40/-/04-201
ДНІПРОВСЬКИЙ ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації стосовно Борисенка М.В. 
та Марченка Д.О.

245
22.11.2017від

№
від 23.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10344/08-41 Лист05/1-1000вих17
Про звернення ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" 
щодо договорів на оренду земельних ділянок

246
22.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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10241/08-20 Лист5/2155
Про перерозподіл фінансування на утримання 
дороги О081491

247
20.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

10458/08-32 Лист08-05/4557
Про реєстрацію права державної власності на 
земельну ділянку

248
21.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10459/08-32 Лист08-05/4558
Про передачу земельної ділянки з комунальної в 
державну власність

249
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

10451/08-41 Лист7013/39/107/03/2
Про надання інформації щодо виконання заходів 
"Біологічна меліорація Каховського та 
Дніпровського водосховищ шляхом відтворення 
білого та строкатого товстолобиків (молодь)"

250
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10465/08-41 Лист59/2/1-1833нт
Про надання інформації та копій документів щодо 
закордонного відрядження до Королівства Марокко

251
24.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10230/08-39 Постанова257
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

252
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

10291/08-27 Лист01.4/4224
Про вчинення провокацій у приміщеннях 
державних архівів

253
10.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Державна служба України з безпеки на транспорті

10222/08-22 Лист3028/02/14-17
Про надання інформації щодо міжміських та 
приміських автобусних маршрутів загального 
користування

254
17.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10296/08-34 Лист01-16396/171
Про погодження проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження Плану 
реагування на надзвичайні ситуації державного 
рівня"

255
20.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

10220/08-20 Лист13-28-0.13-1776
Про використання коштів, що надходять у порядку 
відшкодування втрат

256
16.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

10223/08-33 Лист3565/23/11
Про погодження проекту розпорядження  КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2018 роки"

257
09.11.2017від

№
від 20.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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

10295/08-22 Лист11987/16/7-17
Про відкрите засідання з питань газорозподільної 
системи ПАТ "Запоріжгаз" 23.11.2017 (м. Київ)

258
16.11.2017від

№
від 21.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

10425/08-42 Лист20-24/42478/17
Про участь у тренінгу з питань превентивних 
антикорупційних механізмів 05.12.2017 (м. Одеса)

259
23.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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10327/08-36 Лист160/70/22-17
Про результати Всеукраїнського конкурсу "Кращий 
державний службовець" у 2017 році

260
17.11.2017від

№
від 22.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10448/08-36 Лист164/50/22-17
Про участь у програмі MATRA "Доброчесність 
державних службовців" 07-16.03.2018 у м. Гаага 
(Королівство Нідерланди)

261
21.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

10429/08-32 Лист1
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ 
ДЕРЖВОДАГЕНТСТВІ УКРАЇНИ
Про стан малих річок

262
09.11.2017від

№
від 24.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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