
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.11.17 по 30.11.17
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ фінансового забезпечення

10559/08-20 Доповідна запискаб/н
Про порушення строків погашення авансу, 
наданого ТОВ "КОМУНТЕХ"

1
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Відділ юридичний

10630/08-32 Доповідна запискаб/н
Про вирішення питань, пов'язаних з припиненням 
права власності на земельні ділянки та реєстрації 
права власності за державою в особі Запорізької 
облдержадміністрації

2
29.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

10498/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Державний архів у Запорізькій 
області)
Про дозвіл на укладення прямого договору на 
закупівлю клеїв

3
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10548/08-23 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про зняття з порядку денного чергової сесії 
обласної ради питання "Про Комплексну програму 
підтримки та розвитку агропромислового 
комплексу Запорізької області на 2018-2020 роки"

4
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10566/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про виділення коштів іншої субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам

5
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10604/08-34 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент цивільного захисту)
Про проведення контрольної перевірки щодо 
усунення недоліків, виявлених у липні 2015 року 
під час комплексної перевірки виконання вимог 
законодавства з питань цивільного захисту

6
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10650/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про дозвіл щодо укладення договору на закупівлі 
без проведення процедури допорогових закупівель

7
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10651/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про дозвіл щодо укладення договору на закупівлі 
без проведення процедури допорогових закупівель

8
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10660/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Чернявського В.В., Міренкова 
К.В.

9
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10661/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Безтужева Д.В., Ганошенко С.О.

10
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10670/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про визначення одержувача бюджетних коштів, 
передбачених для проведення у 2017 році 
обласного благодійного телемарафону до Дня 
Захисника України

11
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

2
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10484/08-01 Постанова2209-VIII
Про висновки та пропозиції до проекту Закону 
України про Державний бюджет України на 2018 
рік

12
14.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10485/08-01 Закон України2203-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
щодо посилення соціального захисту учасників 
антитерористичної операції, учасників Революції 
Гідності та членів сімей загиблих таких осіб

13
14.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10486/08-01 Закон України2190-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань проходження державної служби

14
09.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10487/08-01 Закон України2147-VIII
Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів

15
03.10.2017від

№
від 27.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10497/08-10 Депутатське звернення04-33/05-1604(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї,...
Про виконання Рекомендацій на тему: "Діяльність 
служб у справах дітей...щодо насильства над 
дітьми"

16
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10555/08-10 Депутатське звернення04-34/11-267524
НДУ ДЕНІСОВА Л.Л.
Про Рекомендації круглого столу на тему: 
"Соціальний діалог як інструмент взаємодії 
громадянського суспільства і держави"

17
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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10556/08-14 Лист04-25/04-1199(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у засіданні "круглого столу" на тему: 
"Суспільство проти раку: переможемо разом" 
08.12.2017

18
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10671/08-10 Депутатське звернення04-23/17-1384
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про виконання Рішення Комітету "Про роботу 
органів виконавчої влади щодо введення в дію 
новобудов та об'єктів незавершеного будівництва 
сфери освіти та науки України"

19
24.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

10520/08-10 Депутатське звернення43
НДУ РОМАНОВСЬКИЙ О.В.
Про проведення 12.12.2017 "Гарячої лінії"

20
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10551/08-10 Депутатське звернення10-049/17
НДУ МАСОРІНА О.С.
Про лікування Іванова Михайла

21
21.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10552/08-10 Депутатське зверненняУ-1136/2
НДУ ЛЕВЧЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
об'єктів соціальної інфраструктури у с. 
Костянтинівка Мелітопольського р-ну

22
20.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10553/08-10 Депутатське звернення871/ППП/17
НДУ КИШКАР П.М.
Про презентацію динаміки берега Обіточної коси

23
22.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10554/08-10 Депутатське звернення187/02-25-14075
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги Тютюнову 
Л.М.

24
06.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10580/08-10 Депутатське звернення20 85710
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Залевської З.П.

25
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

4
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10616/08-10 Депутатське звернення413/1-1039
НДУ ІЛЛЄНКО А.Ю.
Про надання інформації щодо перейменування 
об'єктів

26
27.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10568/08-18 Лист11/15-З302346
Про порушення права на інформацію гр. 
Заставенка Д.В.

27
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

10521/08-22 Лист49/1081
ВІЙСЬКОВА  ЧАСТИНА А2176
Про виділення автобусів для перевезення 
особового складу

28
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10522/08-44 Лист49/1080
ВІЙСЬКОВА  ЧАСТИНА А2176
Про запрошення на урочисте складання військової 
присяги (02.12.2017)

29
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10523/08-37 Лист49/1100
ВІЙСЬКОВА  ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Бондаренка В.О. (інші)

30
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10550/08-37 Лист5868
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Романюк Л.В., Сметаніна К.В.

31
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10662/08-44 Лист3/33/4-2719
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про встановлення в приміщенні патрульної групи 
системи відеоспостереження

32
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

10515/08-37 Лист21-11/1/2017
ВГО "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ВЧЕНИХ"
Про присвоєння почесного звання Ніколаєву В.О.

33
21.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

5
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10519/08-27 Лист76-01/17
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті ЗОДА

34
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10607/08-37 Лист106/11
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про нагородження Пірогової І.М.

35
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10491/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ВЕНГАРЕНКО Т.А.
Про надання інформації щодо оренди нерухомого 
майна ТОВ "Азов-Фарма" та дій КЗ "Бердянський 
медичний коледж" ЗОР

36
17.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10499/08-22 Лист317
ТОВ "БОГЕМ і КО"
Про здійснення діяльності з металобрухтом

37
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10512/08-27 Листб/н
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВДОВИЧЕН ТА 
ПАРТНЕРИ"
Про презентацію журналу "Публічні люди"

38
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10514/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Пасько О. на зустріч 
04-05.12.2017 у м. Львів

39
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10518/08-35 Лист691
ДП "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР 
"АРТЕК"
Про направлення дітей до ДПУ "Міжнародний 
дитячий центр "Артек"

40
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10540/08-38 Лист77
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ
Про сприяння в організації співпраці

41
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

10546/08-22 Лист51359
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" 
НАНУ
Про аналітичні матеріали "Структура 
промислового сектора економіки України: 
порівняння із державами-членами ЄС і напрями 
оптимізації"

42
21.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10574/08-26 Лист30-6-157
МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ ТА ЗВ'ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ
Про мультимедійну виставку "Світовий Конгрес 
Українців: вчора, сьогодні, завтра"

43
22.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10578/08-27 Лист1263
РЕГІОНЕТ
Про підготовку статті до журналу "Стратегія 
розвитку"

44
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10583/08-22 Лист262
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про проведення конференції 07.12.2017

45
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

10525/08-43 Лист808/3726/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку з розгляду апеляційної скарги 
"Профтаксі 1"

46
21.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10527/08-43 Постанова908/3139/16
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Про постанову суду за позовом Запорізької 
місцевої прокуратури №2 до ПП "Форватор"

47
04.10.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10632/08-43 Лист333/6588/17/134
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали суду у справі за позовом ДП "ДГ 
"Еліта"

48
23.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10466/08-09 Доручення43265/1/1-17
(В. Гройсман) Про цільове використання та 
відчуження земель оборони

49
25.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10467/08-09 Доручення46737/1/1-17
(В. Гройсман) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ 
"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Про пропозиції до переліку об'єктів (заходів), що 
фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів соціально-економічного 
розвитку окремих територій

50
25.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10468/08-09 Доручення46797/1/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї,...
Про Рекомендації слухань на тему: "Діяльність 
служби у справах дітей, підрозділів Національної 
поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, навчальних закладів і закладів 
охорони здоров'я щодо запобігання випадкам 
смертності дітей від зовнішніх причин, катування 
дітей, сексуального насильства щодо дітей"

51
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10469/08-03 Розпорядження823-р
Про розподіл нерозподілених видатків медичної 
субвенції для територій Донецької та Луганської 
областей, на яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 
повному обсязі свої повноваження, у 2017 році

52
15.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10470/08-03 Розпорядження831-р
Питання управління державними закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти, 
підпорядкованими Міністерству освіти і науки

53
25.10.2017від

№
від 27.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10471/08-03 Розпорядження826-р
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до 
розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 660 

54
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10472/08-03 Розпорядження828-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству соціальної 
політики на 2017 рік

55
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10473/08-03 Постанова886
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна

56
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10474/08-03 Постанова877
Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 
році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний 
ремонт/реконструкцію малих групових будинків, 
будинків підтриманого проживання, 
будівництво/придбання житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, виготовлення 
проектно-кошторисної документації

57
15.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10482/08-04 Протокольне рішення47266/0/1-17
(В. Кириленко) ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів 
України в Олімпійських, Паралімпійських і 
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з 
неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з 
єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах 
світу та Європи

58
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10483/08-09 Доручення10265/0/2-17
Про надання відомостей щодо переліку робіт з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
автомобільних доріг

59
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10561/08-03 Розпорядження839-р
Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу 
державної служби

60
22.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

9
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Джерело  інформації 
(адресат)
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10562/08-03 Розпорядження837-р
Про підготовку та відзначення 100-річчя з часу 
проведення першого Курултаю 
кримськотатарського народу 

61
22.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10563/08-09 Доручення38261/7/1-17
(С. Кушнір) ПП "РИБАЛЬСЬКА М.В."
Про притягнення до кримінальної відповідальності 
Іванової Е.Н.

62
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10564/08-04 Протокол47404/0/1-17
(В. Гройсман) 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, а також членів 
сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у 
зазначених акціях

63
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10611/08-09 Доручення47038/1/1-17
(С. Кубів)  НДУ САБАШУК П.П.
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
12.07.2017р. № 463-р

64
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10612/08-09 Доручення46448/1/1-17
(В. Кістіон) Про результати круглого столу 
"Впровадження Закону України "Про ратифікацію 
Протоколу про реєстри викидів та перенесення 
забруднювачів" та про використання екологічного 
податку" 

65
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10613/08-09 Доручення47518/1/1-17
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради щодо показників, передбачених 
проектом Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2018 рік"

66
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10614/08-09 Доручення47068/1/1-17
(С. Кубів) Про звіт щодо виконання Державного 
бюджету України, зведеного бюджету України та 
місцевих бюджетів за січень-вересень 2017 року

67
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10
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10642/08-09 Доручення47402/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 24.11.2017 до м. Києва

68
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10643/08-09 Доручення47153/1/1-17
(С. Кубів) Про складне фінансово-економічне 
становище ПАТ "Запоріжжяобленерго"

69
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10644/08-09 Доручення47009/1/1-17
(С. Кубів) Про стан виконання закону про 
Державний бюджет України на 2017 рік у 
січні-вересні

70
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

10541/08-22 Лист1438/04
ДП "ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ"
Про надання інформації щодо вугільної продукції

71
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

10664/08-32 Лист436
КОМПАНІЯ "ГРІНЕКС ЕКО"
Про системи утилізації відходів та систем 
фільтрації

72
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10571/08-23 Лист37-11-11/25730
Про запровадження форм логістики агропродукції

73
21.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10478/08-19 Лист3031-05/43175-0
Про моніторинг соціально-економічного розвитку 
регіонів

74
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11
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документа

10479/08-33 Лист4602-05/43181-0
Про каталог сербських компаній, які підлягають 
приватизації

75
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10602/08-22 Лист4602-05/43328-0
Про Міжнародний Чорноморський Транспортний 
Форум "TRANS EXPO ODESSA 2018" 
26-28.09.2018 в м. Одеса

76
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10624/08-47 Лист3622-06/43510-0
Про використання автоматизованих систем 
обробки інформації та інших програмних продуктів 
у роботі центрів надання адміністративних послуг 

77
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

10640/08-27 Лист4501-07/43757-0
Про надання інформації щодо туристичних 
ресурсів

78
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10641/08-21 Лист3622-06/43673-0
Про оновлені специфікації та технічні вимоги до 
програмно-технічних комплексів для оформлення 
та видачі паспортних документів

79
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10654/08-27 Лист4503-06/43759-0
Про погодження проекту Плану заходів щодо 
реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на 
період до 2026 року у 2018 році

80
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

10655/08-33 Лист301/16-077-771
Про надання контактної інформації підрозділів з 
питань міжнародного співробітництва

81
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10511/08-29 Лист9216/5.2
Про погодження розпорядження КМУ "Про 
затвердження Плану заходів з розвитку 
неолімпійських видів спорту на 2018-2022 роки"

82
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

10647/08-44 Лист343/1/9649
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про стан виконання робіт з будівництва 
інженерних споруд

83
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10567/08-28 Лист1.01-03/122/3133
Про участь у семінарі "Організація комунікацій на 
підтримку медичної реформи" 01-02.12.2017 (м. 
Київ)

84
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10489/08-32 Лист7/11-12780
Про участь у круглому столі з питань поводження з 
побутовими відходами 30.11.2017 (м. Київ)

85
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10506/08-19 Лист8/31.2-71-17
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ
Про участь у тренінгу "Практичне застосування 
проектного менеджменту" 29.11.2017 (м. Київ)

86
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10528/08-34 Лист7/19-12350
Про використання в роботі наказу від 14.11.2017 
№299

87
15.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10529/08-44 Лист7/27-11803
Про дозвіл на розмноження витягу із 
розпорядження КМУ від 18.03.2015 №493

88
03.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10572/08-44 Лист7/16-11983
Про хід виконання робіт із будівництва інженерних 
споруд

89
08.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10585/08-24 Лист7/11-12768
Про надання інформації щодо ліквідації наслідків 
негоди (снігопаду або ожеледиці)

90
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10586/08-24 Лист7/11-12737
Про винесення в натурі меж ділянок існуючих 
об`єктів благоустрою зеленого господарства

91
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10600/08-24 Лист7/9-12831
Про участь у нараді з питань водопостачання 
населених пунктів Донецької області 30.11.2017

92
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10610/08-33 Лист7/19-12414
Про інформування щодо причин перешкоджання 
передачі коштів позики Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

93
17.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10649/08-29 Лист7/19-12970
Про надання інформації щодо будівництва 
футбольних полів зі штучним покриттям

94
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10477/08-28 Лист22846/0/2-17/26
Про організацію санаторно-курортного лікування 
учасників АТО

95
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10480/08-35 Лист457/0/91-17/234
Про відзначення Міжнародного дня волонтера 
05.12.2017

96
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10490/08-35 Лист22939/0/2-17/38
Про проведення Всеукраїнської наради з питань 
покращення взаємодії суб'єктів у сфері протидії 
торгівлі людьми

97
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10601/08-35 Лист23090/0/2-17/28
Про стан виконання рішення Комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат від 30.03.2017

98
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10603/08-35 Лист23103/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

99
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

10615/08-20 Лист23157/0/2-17/37
Про моніторинг використання коштів на 
будівництво (ремонт) малих групових будинків для 
дітей-сиріт

100
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10653/08-30 Лист23321/0/2-17/37
Про надання інформації щодо стану виплат 
державної соціальної допомоги на прийомних дітей 
та дітей-вихованців

101
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство юстиції

10637/08-35 Лист12483/12/7-17
Про офіційний візит делегації Європейського 
комітету з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покараннню 08-21.12.2017

102
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольський міськвиконком

10669/08-35 Лист02-39/974-1
Про участь у відкритті соціального гуртожитку у м. 
Мелітополі 06.12.2017

103
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

10645/08-20 Лист2313/22-22
Про виділення коштів на ремонт нежитлової 
будівлі по вул. Володимирська, 265, м. Токмак

104
23.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10646/08-20 Лист2269/22-15
Про виділення додаткових коштів медичної 
субвенції

105
17.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10536/08-27 Лист01-12/590
Про сприяння у вирішенні питання перенесення 
праху Махна Н.І.

106
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

10533/08-20 Лист08/03-2647
Про фінансування природоохоронних заходів

107
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10513/08-10 Депутатське звернення228
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про надання рекомендацій щодо участі у 
конкурсному відборі на зайняття посади 
незалежного члена наглядової ради ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

108
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10569/08-10 Депутатське звернення33
ДОР СТАРУХ О.В.
Про внесення змін до рішення облради від 
08.06.2017 № 81 "Про внесення змін до 
регіональної цільової програми "Питна вода 
Запорізької області" на 2012-2020 роки, 
затвердженої рішенням облради від 31.05.2012 № 
10 (зі змінами)"

109
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

10589/08-17 Лист01-26/1069
Про нагородження Попова А.В. (та інші)

110
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10590/08-17 Лист4851/01-11
Про фінансування природоохоронних заходів

111
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ 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

 Номер, дата
адресата
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10623/08-17 Лист4757/01-11
ДОР ГУЦУЛЯК І.Г.
Про фінансування КЗ "Великобілозерська ЦРЛ"

112
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10626/08-17 Лист3527/01-11
Про уточнену інформацію щодо вартості та марки 
автомобілів для надання мешканцям м. Токмак 
вторинної медичної допомоги

113
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10675/08-17 Лист4942/01-11
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про виділення коштів на модернізацію системи 
централізованого вивозу сміття на території 
Широківської сільської ради

114
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10676/08-17 Лист4917/01-11
Про придбання гусеничного бульдозеру для 
складування та захоронення відходів на полігоні 
ТПВ

115
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10677/08-17 Лист4946/01-11
Про виділення коштів на ремонт дороги

116
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10678/08-17 Лист3939/01-16
Про внутрішній аудит закладів охорони здоров'я

117
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10673/08-37 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про нагородження Майстра Д.М.

118
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

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

10493/08-20 Лист001-001/18642
Про податкову заборгованість

119
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10592/08-37 Лист07/2070553
Про нагородження Криля Я.М.

120
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький  облавтодор"

10560/08-20 Лист4/1334
Про виділення фінансування для придбання 
матеріалів на утримання доріг

121
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

10620/08-37 Лист09/24-2096
Про нагородження Дорохової Г.В., Джанполадова 
А.С.

122
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10500/08-32 Листб/н
ТОВ "ДЕНА"
Про надання в оренду для рибогосподарських 
потреб ставка в с.Смоляне

123
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10503/08-22 Лист671
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про надання роз`яснень щодо проведення 
розрахунків за надані пільги та житлові субсидії

124
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10532/08-22 Лист65
ЧП "АВТОСВІТ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

125
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10534/08-24 Лист43
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни у договорі оренди твердопаливних 
котлів

126
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10543/08-27 Лист27-11/507
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про заборгованість за друкування КП "Газета 
"Запорізька правда"

127
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10570/08-32 Листб/н
ТОВ "БЛІК, ЛТД"
Про консультації, що проводяться спеціалістами 
Департаменту екології та природних ресурсів у 
ЦНАП

128
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10587/08-22 Лист1168/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про забезпечення порожнім рухомим складом

129
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10591/08-37 Лист3/01-526
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Арович Т.В.

130
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10596/08-24 Лист46
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни у договорі оренди твердопаливних 
котлів

131
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10597/08-24 Лист47
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни у договорі оренди твердопаливних 
котлів

132
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10658/08-22 Лист28/11-1
ТОВ "РОЗВИТОК-СВ"
Про обстеження приймального пункту по вул. 
Сонячна, 4-а, с. Люцерна

133
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10659/08-22 Лист28/11-2
ТОВ "РОЗВИТОК-СВ"
Про обстеження приймального пункту по вул. 
Вроцлавського, 207, м. Бердянськ

134
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10665/08-37 Лист4009
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Кулініча О.І., Кулбаєва Р.Г.

135
20.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10668/08-36 Лист68
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про доцільність перебування Руденко О.А. на 
посаді голови Вільнянської РДА

136
24.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10674/08-22 Лист30/11/2
ТОВ "НВО ПЕРСПЕКТИВА"
Про митне очищення вантажів

137
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10475/08-21 Лист040
ФОП ДУШУТІН А.П.
Про передачу багатоквартирних будинків

138
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10547/08-20 Лист494
КЗ "СТЕПНОГІРСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ" 
ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАП.ОБЛ.
Про надання дозволу на попередню оплату по 
об'єкту "Капремонт системи опалення"

139
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10599/08-23 Лист181
ПП "СП "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ"
Про претензію щодо повернення зайво отриманої 
суми компенсації відсоткової ставки за залученими 
кредитами

140
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10635/08-23 Лист246
ТОВ "ВІЛЬНЯНКА"
Про повернення зайво отриманої суми компенсації 
відсоткової ставки за залученими кредитами

141
29.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10636/08-23 Лист116
ТОВ "СОНЯЧНЕ-2003"
Про повернення зайво отриманої суми компенсації 
відсоткової ставки за залученими кредитами

142
29.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10666/08-32 Лист41
КП "АНДРІЇВСЬКЕ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ 
ГОСОПДАРСТВО"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

143
27.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10504/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦЯ ВГО 
СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ
Про вимоги учасників проведення мітингу 
27.11.2017

144
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10608/08-22 Лист27/11-17
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про пасажирські перевезення

145
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10609/08-22 Лист28-11-17/1
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про пасажирські перевезення

146
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10656/08-22 Лист28
ГО "ВІЗЬМИ І ЗРОБИ"
Про пасажирські перевезення

147
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10657/08-22 Лист6
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про пасажирські перевезення

148
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет

10605/08-27 Лист104
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про борг за друк газети перед ТОВ "Видавничий 
будинок "Кераміст"

149
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10535/08-28 Лист01-07/1310
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
РОКУС-М

150
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10594/08-15 Лист43-01/804
(Р. Павленко) Про заходи щодо відзначення річниці 
Всеукраїнського референдуму на підтвердження 
Акта проголошення незалежності України 
01.12.2017

151
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10617/08-15 Лист04-01/4061
(В. Ковальчук) ДЕПУТАТ 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙРАДИ ЧАЛИЙ С.І.
Про діяльність голови Новомиколаївської РДА 
Чмельової В.В.

152
27.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10618/08-15 Лист04-01/4059
(В. Ковальчук) НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА 
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
Про діяльність голови Оріхівської РДА Проценка 
М.Г. щодо виконання вимог Закону України "Про 
реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації"

153
27.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10648/08-15 Лист46-01/2662
(В. Кондратюк) КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про встановлення правомірності дій директора 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури А.М. Антонова

154
29.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

10481/08-35 Лист32-07/2132
Про захист прав малолітньої дитини у сім'ї 
Бугайових

155
21.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10622/08-24 Лист01-29/1133
Про погодження практики застосування 
містобудівного законодавства

156
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

10576/08-32 Лист01.1-14/0891
Про забезпечення учасників АТО земельними 
ділянками

157
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10577/08-20 Лист01.1-22/0875
Про виділення коштів на придбання сміттєвозу

158
15.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10606/08-36 Лист01-18/1309
Про погодження призначення Подольської Ю.В.

159
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10672/08-22 Лист01-22/511
Про забезпечення потреб населення в 
пасажирських перевезеннях громадським 
транспортом

160
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10575/08-24 Лист01-01-16/1150
Про реконструкцію системи опалення у КЗ 
"Новомиколаївська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1"

161
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

10625/08-32 Лист01-49/1024
Про звіт з експертної грошової оцінки земельної 
ділянки

162
27.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

10595/08-43 Листб/н
Про адміністративний позов щодо скасування 
розпорядження ЗОДА від 30.08.2017 № 454

163
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Михайлівська райрада

10627/08-20 Лист01-04/344
Про виділення коштів для заміни вікон та дверей у 
Михайлівському райвійськкомісаріаті

164
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10628/08-20 Лист01-04/345
Про виділення коштів на реконструкцію будинку 
культури Високівської сільської ради

165
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10629/08-20 Лист01-04/346
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КЗ 
"Михайлівський НВК І-ІІ ступенів"

166
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

10538/08-10 Депутатське звернення02-01-06/460
ДЕПУТАТИ НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про продовження терміну дії договору щодо подачі 
питної води Новомиколаївському р-ну

167
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приазовська райрада

10557/08-10 Депутатське звернення263/01-24
ДЕПУТАТИ ПРИАЗОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Про якість на об'єми робіт ремонту доріг у 
Приазовському районі

168
22.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

10508/08-32 Лист1619/02-14
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про забезпечення учасників АТО земельними 
ділянками

169
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10524/08-39 Лист02-01-28/907
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про призначення додаткових виборів депутатів 
Водянської сільської ради Водянської ОТГ

170
21.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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10530/08-38 Лист178
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА
Про добровільне об`єднання територіальних 
громад в Степанівську Першу сільську ОТГ

171
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10573/08-20 Лист622/02-01-33
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для озеленення селища 
Малокатеринівка

172
27.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10593/08-39 Лист402
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

173
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10652/08-22 Лист01-45/1278
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про продовження маршрутів "Запоріжжя - 
Кушугум" та "Запоріжжя - Малокатеринівка"

174
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10667/08-32 Лист577/01-25
АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

175
27.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

10584/08-28 Лист01-2-2/2688
Про проведення колегії з питань організації 
медичної допомоги населенню м. Запоріжжя 
05.12.2017

176
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

10516/08-21 Лист02-01-13/1030
Про списання майна Управління

177
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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10517/08-21 Доповідна запискаб/н
Про списання майна Управління

178
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

10492/08-32 Лист627/03-17
Про участь у роботі виїзного семінару  з 
актуальних питань застосування земельного 
законодавства 04.12.2017

179
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10582/08-36 Лист630/03-17
Про проведення семінару з українського ділового 
мовлення 06-07.12.2017

180
28.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

10633/08-43 Лист22-ц/778/4577/1
Про копію апеляційної скарги щодо визнання 
незаконним та скасування наказів, визнання 
недійсним договору оренди земельної ділянки та її 
повернення

181
23.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10634/08-43 Лист22-ц/778/4577/1
Про судову повістку на виклик до суду на 
06.02.2018

182
23.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10537/08-20 Лист07.3-09.1/186-95
Про підключення до системи дистанційного 
обслуговування

183
23.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10507/08-32 Лист361/0/92-17-ДК/
Про надання документів щодо здійснення 
державного нагляду (контролю) за використанням 
та охороною земель

184
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10588/08-41 Лист12656/01/6-2017
Про розкрадання кабельно-провідникової продукції

185
17.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

10621/08-37 Лист07-19/8963
Про нагородження Куроєд О.О. (та інші)

186
28.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10526/08-43 Ухвала908/2092/17
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Аграрна 
рибогосподарська компанія "Прибой"

187
22.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

10639/08-45 Лист12.3/370
Про внесення до оперативного плану 
облдержадміністрації проведення конференції 
05-06.12.2017

188
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10501/08-37 Лист385
Про нагородження Ральцева Ю.О., Гуренка А.М.

189
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10638/08-44 Лист2049
Про виділення вантажних автомобілів для 
проведення робіт з відбору надлишкових 
боєприпасів на 04.12.2017

190
27.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10663/08-44 Лист2059/1
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку в Чернігівській РДА

191
28.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

10549/08-37 Лист194-р
Про нагородження Іванова І.Є.

192
23.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях
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10488/08-36 Лист518
Про пропозиції щодо підготовки та підвищення 
кваліфікації держслужбовців

193
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

10558/08-41 Лист53-4705-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря ТОВ "Промтехагроторг"

194
22.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10679/08-41 Лист119-13281вих.17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання документів щодо дозволів ТОВ 
"УМВЕЛЬТ - Запоріжжя"

195
30.11.2017від

№
від 30.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

10581/08-21 Лист02-13-05998
Про продовження терміну дії Договору оренди від 
09.12.2011 № 2846/д, зі змінами, державного 
нерухомого майна, розташованого за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2

196
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

10631/08-41 Лист7119/39/107/01-2
Про дозволи на утилізацію відходів ПП 
"Екостандарт-Т"

197
29.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10476/08-41 Лист59/53-4299н/т
Про кібератаки на державні інформаційні системи 
та збору окремих даних щодо цих систем

198
27.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10494/08-41 Лист59/3/3-2600нт
Про надання інформації щодо Лозового В.Ю.

199
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10495/08-41 Лист59/3/3-2599нт
Про надання інформації щодо Гордейчик Т.Ф. (та 
інші)

200
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10496/08-41 Лист59/3/3-2601нт
Про надання інформації щодо Абдієва Л.Р. (та 
інші)

201
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10531/08-41 Лист59/3/2-2602нт
Про надання інформації стосовно Трепачова В.М. 
(та інші)

202
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10619/08-41 Лист59/6/3-1923нт
Про дестабілізацію фінансово-господарської 
діяльності ДП "Запорізький облавтодор"

203
27.11.2017від

№
від 29.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10509/08-39 Постанова260
Про погодження використання 
програмно-апаратних комплексів системи 
відеоспостереження, відеозапису і трансляції 
зображення

204
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10510/08-39 Постанова261
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

205
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

10539/08-19 Лист200-29/02-12852
Про Методичні рекомендації щодо оцінки впливу 
нормативно-правових автів на конкуренцію

206
24.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10505/08-34 Лист16-16382/161
Про інформування щодо затвердження рівнів НС

207
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10579/08-34 Лист16-16648/162
Про коригування планів евакуації

208
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України
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10544/08-32 Лист5362/9/11-17
Про погодження паспорту водного об`єкта "Ставок 
площею 23,2806 га розташований на території 
Полянівської сільської ради Мелітопольського 
р-ну"

209
20.09.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10545/08-32 Лист5361/9/11-17
Про погодження паспорту водного об`єкта "Ставок 
площею 5,8200 га розташований на території 
Полянівської сільської ради Мелітопольського 
р-ну"

210
20.09.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10598/08-32 Лист6610/9/11-17
Про перейменування Дніпродзержинського 
водосховища на Кам'янське

211
17.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

10502/08-27 Лист3579/08-24/3
Про протокольне рішення за результатами 
засідання Міжвідомчої робочої групи щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості

212
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

10542/08-24 Лист1562/26/6-17
Про запрошення на засідання з питань схвалення 
тарифів КП "Облводоканал" ЗОР 23.11.2017

213
20.11.2017від

№
від 27.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

10565/08-36 Лист9525/70-17
Про участь Сенченка В.В. в урочистих заходах 
08.12.2017

214
24.11.2017від

№
від 28.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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