
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.12.17 по 08.12.17

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

10687/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про необхідність укладання прямого договору 
купівлі-продажу багатофункціональних пристроїв, 
принтерів

1
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10762/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про дозвіл щодо укладення договору на закупівлі 
без проведення процедури допорогових закупівель

2
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10780/08-25 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури і туризму)
Про надання дозволу на здійснення оплати послуг 
за оренду сценічного комплексу для проведення 
Новорічно-різдвяного фестивалю без використання 
електронної системи закупівель

3
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10807/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про оголошення подяки Нечипоренко В.В. (та 
інші)

4
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10808/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл додаткових коштів по субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
виконання заходів Урядової програми "Доступні 
ліки"

5
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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10836/08-36 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології та 
природних ресурсів)
Про збільшення чисельності Департаменту екології 
та природних ресурсів ЗОДА

6
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10837/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про тарифи на пасажирські перевезення на 
внутрішньообласних маршрутах загального 
користування

7
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10838/08-36 Доповідна запискаб/н
СПЕПЯН Е.В. (Департамент фінансів)
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
фінансів ЗОДА

8
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10854/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Служба у справах дітей)
Про встановлення надбавки на грудень 2017 року

9
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10868/08-24 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент ЖКГ)
Про визначення виконавця підрядних робіт на 
виконання проектних робіт на об'єкті 
"Реконструкція північного групового водопроводу 
від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для 
водопостачання населених пунктів Запорізького 
р-ну

10
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10869/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про присвоєння рангу державного службовця 
Макаревичу О.І.

11
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10877/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про розподіл додаткових коштів від перевиконання 
індикативних показників надходжень митних 
платежів по області між об'єктами поточного 
ремонту ділянок доріг державного значення

12
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10933/08-36 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування)
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
у листопаді - грудні 2017 року

13
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10934/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Ольшановського Б.М. (та інші)

14
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10994/08-21 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про погодження (дозвіл) на укладання прямого 
договору на надання послуг з охорони 
орендованого приміщення з ТОВ "Зубр"

15
08.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10727/08-01 Закон України2211-VIII
Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про 
працю України щодо святкових і неробочих днів

16
16.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10728/08-01 Закон України2180-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення гарантій безпеки дітей

17
07.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10729/08-01 Закон України2187-VIII
Про приєднання України до Регіональної конвенції 
про пан-євро-середземноморські преференційні 
правила походження

18
08.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10730/08-01 Закон України2191-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2017 рік"

19
09.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10731/08-01 Закон України2198-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку 
електричної енергії України

20
09.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10732/08-01 Закон України2177-VIII
Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо державної підтримки кінематографії в 
Україні

21
07.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10733/08-01 Закон України2176-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо державної підтримки кінематографії в 
Україні

22
07.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10734/08-01 Закон України2186-VIII
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища 
освіта України") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком

23
08.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10976/08-10 Депутатське звернення04-23/13-1419
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про підтримку видання науково-популярної 
літератури та передплати журналу "Країна знань"

24
05.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10977/08-14 Лист04-23/12-1418
КОМІТЕТ ВР З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
16

25
05.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10719/08-10 Депутатське звернення02/440/01
НДУ ОПАНАСЕНКО О.В.
Про матеріальне забезпечення функціонування 
дитячих будинків сімейного типу

26
27.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10974/08-10 Депутатське звернення254/ЗОДА/17
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про порушення санітарних норм питної води в смт 
Якимівка

27
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10975/08-10 Депутатське зверненняНД/160-1044
НДУ БОЙКО Ю.
Про розгляд звернення Суркової Н.М.

28
30.11.2017від

№
від 08.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10978/08-10 Депутатське звернення175-11/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про порушення державним службовцем 
Скороходовою І.І. норм чинного законодавства

29
28.11.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10909/08-18 Лист8.3/7-Ч295606.1
Про надання копій документів щодо розгляду 
скарги гр. Чапули В.С.

30
29.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

10738/08-44 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1965
Про нагородження військовослужбовців та 
виділення автобусів

31
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

10761/08-22 ЛистК-20171203/1
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про відновлення асфальтобетонного дорожнього 
покриття в с. Петро-Михайлівка Вільнянського 
р-ну

32
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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10860/08-26 Лист152
ВГО "АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ"
Про оплату праці працівників закладів дошкільної 
освіти

33
03.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10930/08-26 Лист12/2-17
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про заповнення Національної таблиці заходів з 
БДР

34
04.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10911/08-33 Лист07/12/2017
ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ
Про Проект "Аграрні розписки в Україні"

35
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10921/08-22 Лист379/к
STARWAY PRODUKTION (UK) LTD
Про будівництво сучасного сміттєпереробного 
заводу

36
04.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Заявник

10863/08-32 Листб/н
МАСТЄРОВ М.В.
Про дозвіл на складання технічної документації із 
землеустрою

37
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10770/08-29 Лист27-11/13-17
"ДИВО-ДИТИНА"
Про Всеукраїнську премію "Диво-дитина"

38
27.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10845/08-23 Лист17
ТОВ "РЕДАКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ 
"ЕКОНОМІКА АПК"
Про передплату журналу "Економіка АПК"

39
29.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10926/08-22 Лист19.2б-25-1616
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НДІ ІМЕНІ М.П. 
ШУЛЬГІНА"
Про програмний комплекс ІДС "Будстандарт"

40
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10927/08-22 Лист19.2б-25-1617
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НДІ ІМЕНІ М.П. 
ШУЛЬГІНА"
Про програмний комплекс для визначення вартості 
дорожніх робіт "Будівельні Технології - Кошторис"

41
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10967/08-28 ЛистН-21/1480
РФ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про затвердження цін (тарифів) на обов'язкові 
медичні огляди

42
05.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10979/08-32 Листб/н
ФОП ПАТАЛАЧЕНКО Л.В.
Про передачу права "орендаря" за договором 
оренди землі ФГ "Оксана"

43
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10983/08-41 Лист17865/301/03-20
КРАМАТОРСЬКИЙ ВП ГУНП В ДОНЕЦЬКІЙ 
ОБЛ.
Про надання копій документів щодо надання 
гуманітарної допомоги мешканцям м. Андріївка 
Донецької обл.

44
14.11.2017від

№
від 08.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Суди

10773/08-43 Лист2/325/291/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виклик до суду на 19.12.2017

45
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10774/08-43 Лист808/2273/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом Степненської сільської 
ради

46
28.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ 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

10798/08-43 Лист2/330/420/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом керівника 
Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької 
області

47
28.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10799/08-43 Лист2/330/420/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом керівника 
Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької 
області

48
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10840/08-43 Ухвала317/3104/17
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
УХВАЛА суду у справі за позовом Балабинської 
селищної ради

49
29.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10947/08-43 Лист335/13679/17
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про судову повістку на 16.01.2018

50
04.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10948/08-43 Постанова908/852/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду у справі за позовом Запорізької 
місцевої прокуратури № 1

51
27.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

10990/08-38 Лист139/12
БФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про проведення круглого столу "Рівні права та 
можливості - разом будуємо рівноправне 
суспільство" 20.12.2017

52
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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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

10680/08-09 Доручення39205/22/1-17
(П. Розенко) Про виконання Конвенції ООН про 
права осіб з інвалідністю на період до 2020 року

53
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10710/08-04 Протокол наради 
(засідання)

48303/0/1-17
(В. Кістіон) Про фінансування та планування 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування у 2017-2018 
роках 

54
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10711/08-09 Доручення48064/1/1-17
(С. Кубів) Про офіційний візит делегації 
Європейського комітету з питань запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню 
08-21.12.2017

55
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10712/08-09 Доручення46489/191/1-16
(П. Розенко) Про встановлення єдиних технічних 
вимог та правил застосування на транспорті 
загального користування пристроїв для осіб з 
інвалідністю

56
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10713/08-09 Доручення46287/1/1-17
(В. Кістіон) Про звернення голови Запорізької РДА 
щодо фінансування компенсаційних виплат за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам в 2017 році

57
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10714/08-09 Доручення47273/1/1-17
(С. Кубів) Про вжиття заходів щодо інформування 
суб'єктів декларування з питань підготовки до 
чергового етапу електронного декларування

58
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10715/08-09 Доручення45465/2/1-17
(В. Кістіон) Про нормативно-правове регулювання 
питань видачі дозволу на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами

59
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Правові питання 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

10716/08-09 Доручення48423/0/1-17
(В. Гройсман) Про участь у ІІ Форумі об'єднаних 
громад 04.12.2017 (м. Київ)

60
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10720/08-09 Доручення46070/1/1-17
(В. Гройсман) Про граничну чисельність 
облдержадміністрації та райдержадміністрацій 
Запорізької області

61
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10721/08-09 Доручення47788/1/1-17
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ, ...
Про стан реалізації Рекомендацій парламентських 
слухань на тему: "Державні гарантії соціального 
захисту учасників антитерористичної операції, 
Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і 
перспективи"

62
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10722/08-09 Доручення41826/4/1-17
(В. Федорчук) Про вимоги медичних працівників 
щодо фінансування сфери охорони здоров'я

63
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10723/08-09 Доручення47764/1/1-17
(С. Кушнір) КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 
МЕРЕЖІ"
Про компенсацію субвенції з Державного бюджету 
України на надання пільг та житлових субсидій по 
оплаті житлово-комунальних послуг на 2017 рік 

64
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10724/08-09 Доручення47951/1/1-17
(В. Кістіон) Про забезпечення обліку природного 
газу 

65
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10725/08-09 Доручення47923/1/1-17
(П. Розенко) Про підтримку розвитку 
Національного заповідника "Хортиця"

66
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10726/08-09 Доручення47915/1/1-17
(В. Гройсман) Про надання органам місцевого 
самоврядування повноважень з розпорядження 
земельними ділянками державної власності

67
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10



№
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

10735/08-09 Доручення45593/3/1-17
(С. Кушнір) Про перевірку виконання робіт з 
реконструкції водопровідних мереж в с. Лукашеве 
Запорізького р-ну

68
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10736/08-04 Протокол наради 
(засідання)

48295/0/1-17
(В. Гройсман) Про реалізацію Концепції 
газовидобувної галузі України

69
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10801/08-09 Доручення37126/9/1-17
(В. Бондаренко) Про приватизацію ЄМК ДП "Завод 
алюмінієвої фольги"

70
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10802/08-09 Доручення39203/9/1-17
(П. Розенко) Про реалізацію завдань Плану заходів 
з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

71
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10849/08-09 Доручення48161/1/1-17
(В. Гройсман) Про участь у церемонії покладання 
квітів жертвам Чорнобильської катастрофи у місті 
Києві 14.12.2017

72
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10850/08-09 Доручення48220/1/1-17
(П. Розенко) Про виконання Плану заходів з 
реалізації положень Комюніке 8-го засідання 
Міжурядової українсько - німецької комісії із 
співробітництва у справах осіб німецького 
походження, які проживають в Україні

73
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

10890/08-09 Доручення47934/1/1-17
(С. Кубів) Про складне фінансово-економічне 
становище ПАТ "Запоріжжяобленерго"

74
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10891/08-09 Доручення48237/1/1-17
(В. Федорчук) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про відсоток участі у заходах з БДР

75
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10892/08-09 Доручення47955/1/1-17
(В. Кістіон) Про завершення будівництва підвідних 
газопроводів на території Запорізької області 

76
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10893/08-09 Доручення26276/11/1-17
(В. Кістіон)  Про визначення органу 
уповноваженого управляти майном ДП "Аеропорт 
Бердянськ"

77
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10894/08-03 Постанова904
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері надання послуг електронного 
цифрового підпису та визначається періодичність 
проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю) Адміністрацією Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації

78
01.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

10897/08-09 Доручення48699/1/1-17
(С. Кубів) Про перевірку роботи Запорізької 
митниці 

79
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10925/08-09 Доручення47957/1/1-17
(В. Гройсман) Про фінансування у 2018 році 
закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації з 
місцевих бюджетів

80
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10955/08-09 Доручення48466/1/1-17
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Про звернення Пологівської міської ради щодо 
збільшення у другому півріччі 2017 року частки для 
зарахування до бюджету м. Пологи частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та 
ввезеного на митну територію України пального

81
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

10956/08-09 Доручення47960/1/1-17
(С. Кубів) Про передачу пільг на фінансування з 
місцевих бюджетів 

82
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10957/08-09 Доручення48878/1/1-17
(П. Розенко) Про передачу будівлі ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект" до сфери управління 
Пенсійного фонду Укрїни

83
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10971/08-21 Доручення48879/1/1-17
(С. Кубів) Про передачу приміщень для роботи 
суду

84
08.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10973/08-03 Постанова919
(В. Гройсман) Про внесення змін до постанов КМУ 
від 27.12.2001р. № 1764 і від 23.04.2014р. № 117

85
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

10913/08-22 Лист1-261
АСОЦІАЦІЯ "УКРЛЕГПРОМ"
Про безпечне взуття для соцзакладів

86
05.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10681/08-33 Лист4602-05/44080-0
Про проведення 12-ї Міжнародної 
виставки-ярмарку "FEBAK" 16.12.2017-02.01.2018 
у м. Бамако (Республіка Малі)

87
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10739/08-22 Лист2714-23/44292-0
Про забезпечення енергоносіями військових 
об'єктів

88
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

10904/08-33 Лист4602-05/44731-0
Про проведення міжнародної виставки "China 
International Import Expo 2018" 05-10.11.2018 в м. 
Шанхай (КНР)

89
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10972/08-33 Лист4602-05/45204-0
Про Другу міжнародну кувейтську торгівельну 
виставку у 2018 р. (06 -10.02.2018)

90
07.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

10923/08-35 Лист22/6.1-5155-17
Про заходи щодо забезпечення прав внутрішньо 
переміщених осіб, які проживають на території 
області

91
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10924/08-35 Лист22/6.1-5152-17
Про заходи у сфері освіти та культури стосовно 
внутрішньо переміщених осіб, які проживають на 
території області

92
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

10910/08-33 Лист660/21-020-3908
Про пропозиції до проекту Плану заходів з 
реалізації домовленостей, досягнутих під час 
офіційного візиту Прем'єр-міністра України до 
Грузії (26-28.11.2017)

93
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

10852/08-27 Лист1429/18/15-17
Про Всеукраїнський фестиваль національних 
культур 18.12.2017 (м. Київ)

94
04.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10859/08-27 Лист93/7-1/24-17
Про відзначення 65-річчя з дня народження Квітки 
Цісик

95
24.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10683/08-29 Лист9353/3.3
Про проведення Міжнародного благодійного 
фестивалю талантів "Казкові передзвони"

96
29.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ 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

10690/08-29 Лист9382/7.1
Про участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту з 
питань реалізації молодіжної політики 21.12.2017

97
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10752/08-29 Лист9425/4.1
Про участь у семінарі-нараді "Антидопінговий 
контроль в спорті" 12.12.2017

98
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10755/08-26 Лист1/9-654
Про проведення наради з питань освіти 
21-22.12.2017 (м. Київ)

99
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10861/08-26 Лист1/9-659
Про перелік закладів професійно-технічної освіти

100
04.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10688/08-33 Лист7/9-12975
Про проведення он-лайн наради з питань реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України 04.12.2017

101
28.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10806/08-24 Лист7/10-13178
Про надання інформації щодо провадження 
господарської діяльності у сфері теплопостачання і 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

102
01.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10862/08-24 Лист7/14-13051
Про надання інформації  щодо розроблення та 
оновлення містобудівної документації 

103
29.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10940/08-19 Лист7/19-13398
Про конкурсний відбір програм і проектів 
регіонального розвитку

104
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10944/08-27 Лист7/11-12366
Про встановлення наявних документів стосовно 
Сидоренка М.Ф.

105
16.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10959/08-20 Лист7/19-11831
Про використання субвенції на заходи 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

106
03.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10961/08-21 Лист7/13-13408
Про передачу об'єктів спільної комунальної 
власності, які розташовані на території ОТГ

107
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10965/08-28 Лист7/7-13434
Про визначення розпорядників субвенції з 
державного бюджету на заходи з розвитку системи 
охорони здоров'я

108
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10737/08-35 Лист23428/0/2-17/40
Про проект особової картки учасника Революції 
Гідності 

109
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10740/08-30 Лист23488/0/2-17/37
Про надання роз'яснень до постанови КМУ від 
15.11.2017 № 877

110
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10741/08-35 Лист23436/0/2-17/17
Про співпрацю з питань опіки та піклування над 
повнолітніми недієздатними та обмежено 
дієздатними особами

111
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10742/08-27 Лист23424/0/2-17/29
Про відзначення Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
14.12.2017

112
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10800/08-35 Лист23583/0/2-17/38
Про надання пропозицій до Концепції Державної 
соціальної програми підтримки сім`ї до 2021 року

113
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

10855/08-35 Лист23660/0/2-17/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

114
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10856/08-30 Лист23690/0/2-17/42
Про стан запровадження патронату над дитиною

115
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10895/08-29 Лист23771/0/2-17/38
Про проведення національної зустрічі учасників 
проекту "Комплексний підхід до вирішення 
проблеми насильства щодо жінок та дівчат в 
Україні" 14-15.12.2017 (м. Київ)

116
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10922/08-30 Лист23812/0/2-17/37
Про проведення Всеукраїнської селекторної наради 
15.12.2017

117
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10954/08-35 Лист2862/0/101-17/28
Про моніторинг показників заробітної плати за 
жовтень 2017 року

118
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10958/08-35 Лист23888/0/2-17/38
Про результати проведення Всеукраїнської наради 
з питань покращення взаємодії у сфері протидії 
торгівлі людьми

119
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

10804/08-20 Лист05110-14-7/3363
Про схвалення Урядом проекту Державного 
бюджету України на 2018 рік, підготовленого до 
другого читання

120
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

10919/08-10 Депутатське звернення52
ДЕПУТАТ МІСЬКРАДИ АДАМАНОВ О.Ф.
Про відновлення водопостачання у будинку по вул. 
Зелена, 35, м. Запоріжжя

121
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ 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 

Тип, 
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10945/08-22 Лист1861/09
Про продовження автобусних маршрутів в смт 
Кушугум

122
27.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10781/08-36 Лист02-45/976-1
Про кандидатуру Краснопера В.П. на посаду 
директора ДП "ДГ "Відродження"

123
29.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

10786/08-19 Лист2334/21-12
Про подолання депресивності території міста 
Токмак

124
28.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

10846/08-22 Лист02-02-12/874
Про недоліки в роботі маршрутного транспорту на 
сполученні Запоріжжя - Вільнянськ

125
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

10788/08-24 Лист09/09-2642
Про рішення виконкому міської ради від 14.11.2017

126
21.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10789/08-24 Лист09/09-3015
Про робочий проект "Реконструкція питного 
водоводу м. Дніпрорудне від пл.42 км до вул. 
Павловська"

127
28.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10782/08-10 Депутатське звернення131/2
Про кандидатуру Краснопера В.П. на посаду 
директора ДП "ДГ "Відродження"

128
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10842/08-10 Депутатське зверненняб/н
Про безперебійне водопостачання питної води 
мешканцям Новомиколаївського району

129
01.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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10899/08-10 Депутатське звернення020/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про фінансування заходу з придбання обладнаної 
пересувної лабораторії контролю довкілля

130
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

10684/08-17 Лист4593/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про вирішення питання по завершенню ремонту 
покрівлі та реконструкції харчоблоку

131
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10701/08-17 Лист4865/01-11
ДОР СТАРУХ О.В.
Про видатки у 2018 році на реалізацію 
природоохоронних заходів

132
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10702/08-17 Лист4867/01-11
Про виділення коштів на організацію громадських 
робіт

133
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10703/08-17 Лист4848/01-11
Про виділення фінансової допомоги для погашення 
заборгованості перед ОДПІ м. Запоріжжя

134
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10704/08-17 Лист4812/01-11
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Дружби, 
319, м. Токмак" 

135
29.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ 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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10705/08-17 Лист4817/01-27
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОЇ 
ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ "ЧЕРВОНА 
РУТА"
Про організацію проведення Запорізького 
обласного відбіркового конкурсу фестивалю 
07.04.2018

136
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10707/08-17 Лист5009/01-10
ДОР СУХІНА В.М.
Про проведення ремонту доріг на території 
сільських рад Приазовського р-ну

137
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10763/08-17 Лист01-26/1080
Про нагородження Майстра Д.М.

138
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10814/08-17 Рішення23
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт в комунальних закладах та установах 
культури, мистецтва, навчальних закладах

139
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10815/08-17 Рішення24
Про внесення змін та доповнень до рішення 
обласної ради від 27.09.2017 №8 "Про надання 
згоди на проведення будівельних робіт у 
комунальних закладах та установах соціальної 
сфери"

140
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10816/08-17 Рішення25
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт у комунальних закладах

141
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10817/08-17 Рішення26
Про надання згоди на передачу введеного в 
експлуатацію об`єкта соціальної інфраструктури 
(м.Мелітополь)

142
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10818/08-17 Рішення27
Про надання згоди на передачу введеного в 
експлуатацію об`єкта соціальної інфраструктури

143
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10819/08-17 Рішення29
Про зміни у складі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області

144
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10820/08-17 Рішення30
Про надання згоди Національній академії 
педагогічних наук України  на передачу друкованої 
продукції комунальним закладам і установам, що є 
об`єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Запорізької області

145
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10821/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про хід виконання обласної Програми "Дитяча 
онкогематологія та гемофілія" на 2013-2018 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 22.11.2012 №22

146
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10822/08-17 Рішення33
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
обласної цільової Програми забезпечення часткової 
мобілізації на території області у 2016 році

147
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10823/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2014 №28, зі змінами та доповненнями

148
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10824/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)40
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2012 №10 (зі змінами)

149
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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10825/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)41
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 06.04.2017 №53 "Про затвердження 
Програми правової освіти населення Запорізької 
області на 2017-2021 роки"

150
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10826/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)43
Про внесення змін до Програми розвитку архівної 
справи у Запорізькій області на 2016-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
27.08.2015 №9, зі змінами

151
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10827/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)53
Про затвердження Програми сприяння створенню 
ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2018-2020 роки

152
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10828/08-17 Рішення51
Про затвердження Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо сталого розвитку між 
Програмою розвитку Організації Об`єднаних Націй 
та Запорізькою обласною державною 
адміністрацією та Запорізькою обласною радою

153
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10829/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)49
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 №54 (зі змінами та доповненнями)

154
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10830/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)42
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2012 №11 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

155
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова
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10865/08-17 Лист5064/01-18
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про підготовку нової Програми удосконалення 
системи надання методичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю у Запорізькій області

156
04.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10882/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 26.01.2017 №57

157
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10883/08-17 Рішення36
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2017 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 22.12.2016 №53, зі змінами та 
доповненнями

158
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10884/08-17 Рішення37
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2018 році

159
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10885/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)38
про внесення змін до програми 

160
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10886/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)39
Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва в 
Запорізькій області на 2017-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 №33 (зі змінами та доповненнями)

161
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

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

10887/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)44
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
06.04.2017 №61 "Про затвердження Програми 
забезпечення потреб населення Запорізької області 
за рахунок використання вертолітної техніки на 
2017-2021 роки"

162
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10888/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)55
Про затвердження Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2018 рік

163
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10889/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)54
Про Програму розвитку освіти Запорізької області 
на 2018-2020 роки

164
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10905/08-17 Лист4918/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО
Про сприяння будівництву дитячо-юнацького 
спортивно-оздоровчого центру - ДЗЮДО

165
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10920/08-10 Депутатський запит5169/01-09
ДОР СТАРУХ О.В.
Про надання інформації щодо ймовірного 
перевищення норм рутенію в навколишньому 
середовищі Запорізької області

166
04.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10984/08-17 Лист5003/01-11
Про виділення коштів на придбання автомобіля 
швидкої допомоги

167
07.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10992/08-17 Рішення50
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 26.01.2017 № 59 "Про обласний бюджет на 
2017 рік" (зі змінами та доповненнями)

168
30.11.2017від

№
від 08.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10746/08-10 Депутатське звернення15
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про висновки комісії від 27.11.2017

169
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10809/08-10 Депутатське звернення284
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
04.12.2017

170
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10932/08-10 Депутатське звернення285
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.12.2017

171
05.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10970/08-10 Лист286
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації 

172
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ паперовий паперова

10985/08-10 Лист287
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації

173
08.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

10709/08-22 Лист001-003/19215
Про реєстрацію податкових накладних

174
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький  облавтодор"

10928/08-20 Лист4/1385
Про виділення фінансування для придбання 
матеріалів на утримання доріг

175
05.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

25



№
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

10881/08-44 Лист5/33/22-2785
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про квитки на новорічні програми для дітей 
військовослужбовців

176
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10898/08-44 Лист3/29/22-2801
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про новорічні подарунки для дітей 
військовослужбовців

177
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

10980/08-37 Лист03-51/26394
Про нагородження Каплонської О.О. (інші)

178
04.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10685/08-22 Лист31
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

179
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10691/08-43 Лист908/2092/17
ТОВ "АРК "ПРИБОЙ"
Про копію позовної заяви щодо розірвання 
договору оренди землі

180
29.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10693/08-44 Лист510
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про фінансування на придбання матеріальних 
ресурсів для будівництва взводних опорних пунктів

181
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10694/08-44 Лист511
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про фінансування на придбання матеріальних 
ресурсів для будівництва взводних опорних пунктів

182
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10695/08-44 Лист512
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про фінансування на придбання матеріальних 
ресурсів для будівництва взводних опорних пунктів

183
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10696/08-44 Лист513
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про фінансування на придбання матеріальних 
ресурсів для будівництва взводних опорних пунктів

184
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10697/08-44 Лист514
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про фінансування на придбання матеріальних 
ресурсів для будівництва взводних опорних пунктів

185
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10698/08-44 Лист515
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про фінансування на придбання матеріальних 
ресурсів для будівництва взводних опорних пунктів

186
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10699/08-44 Лист516
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про фінансування за виконані роботи у 2016 році з 
будівництва взводних опорних пунктів

187
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10745/08-32 Лист1178/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про погодження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок

188
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10748/08-37 Лист14/4191
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Арабаджийського В.В., 
Бабаніної О.І.

189
29.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10757/08-32 Лист26
ТОВ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ 
ЗАВОД"
Про підписання додаткової угоди до договору 
оренди земельної ділянки

190
29.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ 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
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Форма зберігання 
документа

10768/08-32 Лист08-3393
ТДВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про передачу в оренду земельних ділянок

191
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10776/08-43 Лист517
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про позовну заяву щодо стягнення плати за 
виконані роботи з будівництва інженерних споруд

192
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10783/08-22 Лист01/287
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

193
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10805/08-22 Лист11/30/2-А
ТОВ "Феникс-Авто"
Про доопрацювання проектів паспортів маршрутів

194
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10813/08-22 Лист15/11
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про заміну автобусів

195
15.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10864/08-41 Лист16104/3-17/56
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про закриття кримінального провадження

196
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10900/08-44 Лист522
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про процедуру укладання Договорів та виділення 
фінансування на 2018 рік на завершення робіт з 
будівництва інженерних споруд

197
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10903/08-37 Лист4393
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Мамая О.Є.

198
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10931/08-23 Лист48
ТОВ "АВЕРС"
Про організацію постійно діючого ярмарку 
сільськогосподарської продукції

199
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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(адресат)
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10951/08-21 Лист36
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про державне майно - захисну споруду № 30232

200
05.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10966/08-32 Лист134
ПП "АГРОФІРМА "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

201
07.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10981/08-22 Лист42
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про приведення у відповідність діяльності у сфері 
постачання теплової енергії

202
05.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10982/08-22 Лист41
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про приведення у відповідність діяльності у сфері 
виробництва теплової енергії

203
05.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10689/08-45 Лист156
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"
Про участь у записі телепроекту "Сила громад" 
06.12.2017

204
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10692/08-22 Листб/н
ПП "РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Про навчання методів домедичної допомоги 
потерпілим від дорожньо-транспортних пригод

205
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10751/08-32 Лист97/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ І 
РИБАЛОК
Про погодження документів на користування 
мисливськими угіддями

206
28.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ 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

10753/08-32 Лист158
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" ЗОР
Про створення ландшафтного сенсорного парку

207
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10756/08-32 Лист05/11/2017
ПП "ЖЕМЧУГ-2005"
Про скаргу на дії посадових осіб ГУ 
Держгеокадастру в Запорізькій області щодо 
відмови в поновленні договорів оренди землі

208
27.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10767/08-18 Листб/н
ПРИМОРСЬКА МГО "РУСЬ"
Про ігнорування інтересів жителів Приморської 
ОТГ

209
25.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10771/08-24 Лист17
АРТ-РЕЗИДЕНЦІЯ "КОНСТРУКТИВІЗМ"
Про Резолюцію Міжнародної науково-практичної 
конференції з питань модерністської спадщини

210
29.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10777/08-21 Листб/н
ПП "ВОЛКОВ Д.В."
Про дозвіл на розміщення дитячих атракціонів

211
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10778/08-26 Лист304
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про результати дослідження на тему: "Актуальні 
проблеми дошкільної освіти в Україні"

212
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

10803/08-21 Лист12/2
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про участь у засіданні 14.12.2017

213
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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10810/08-29 Лист84
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО
Про запрошення на урочисте відкриття турніру з 
дзюдо 09.12.2017

214
04.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10811/08-32 Лист449
ДРПВІ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про узгодження проекту будівництва на землях 
водного фонду

215
28.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10853/08-38 Лист135/12
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про участь у опитуванні

216
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10896/08-37 Лист292
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА"
Про присвоєння почесного звання Цевельову С.Г.

217
01.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10912/08-45 Лист409-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про участь у круглому столі на тему: "Досвід 
створення інституцій місцевого розвитку" 
12.12.2017

218
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10952/08-22 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про пасажирські перевезення

219
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10953/08-22 Лист3
ЗАПОРІЗЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ПІДПРИЄМЦІВ АВТОРИНКУ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про пасажирські перевезення

220
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10960/08-43 Лист07/11-1
ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК"
Про виконання рішення суду щодо стягнення 
заборгованості за договором підряду

221
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"
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10759/08-24 Лист07/1312
Про затвердження розрахунку обсягу 
заборгованості з різниці в тарифах за 2016 рік

222
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10929/08-22 Лист08/1309
Про вимоги до об'єктів, на які має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

223
30.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10743/08-22 Лист16/1
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про пасажирські перевезення

224
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10744/08-22 Лист7
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про пасажирські перевезення

225
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10847/08-38 Лист501
ГО "НАРОДНИЙ ЗАХИСТ"
Про призначення директора Департаменту 
соціального захисту населення ЗОДА

226
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10880/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВГО 
СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ
Про запрошення на мітинг 11.12.2017

227
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10901/08-37 Лист211
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Блинова В.П.

228
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10993/08-22 Лист50
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА 
АВТОМОБІЛІСТІВ"
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників Нечаєва 
П.О.

229
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет
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10848/08-27 Лист107
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про фінансування друку газети "Запорізька правда"

230
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10717/08-28 Лист7030
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про участь у закритті акції "В каплі крові - 
врятоване життя!" 05.12.2017

231
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10902/08-24 Лист7106
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про прискорення робіт з реконструкції харчоблоку

232
05.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

10747/08-32 Лист62-25/1238
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про державну реєстрацію новостворених 
земельних ділянок

233
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10749/08-37 Лист35-01/3677
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кеди В.С.

234
29.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10839/08-32 Лист386
ДНЗ "БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки за 
адресою: вул. Баха, 41а, м. Бердянськ

235
01.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10682/08-15 Лист02-01/2040
(І. Райнін) Про заходи з відзначення Дня 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

236
29.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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10871/08-15 Лист04-01/4140
(В. Ковальчук) Про виконання рекомендацій, 
ухвалених за підсумками п'ятого засідання Ради 
регіонального розвитку під головуванням 
Президента України від 20.03.2017

237
04.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10908/08-15 Лист04-01/4185
(В. Ковальчук) Про презентацію "Книги добра" 
09.12.2017 (м. Київ)

238
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10963/08-15 Лист09-07/608
(Н. Анненкова) Про виконання рекомендацій, 
ухвалених за підсумками п'ятого засідання Ради 
регіонального розвитку під головуванням 
Президента України від 20.03.2017

239
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10969/08-15 Лист04-01/4187
Про зняття з контролю Доручення Президента 
України від 06.07.2017 № 1-1/1445

240
07.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

10796/08-02 Указ375/2017
Про відзначення державними нагородами України 
працівників агропромислового комплексу

241
18.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10797/08-02 Указ397/2017
Про відзначення 80-річчя від дня народження 
В'ячеслава Чорновола

242
01.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10870/08-02 Указ401/2017
Про внесення зміни до пункту 3 Положення про 
національний заклад (установу) України

243
02.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10769/08-36 Лист01-32/1149
Про надання роз'яснення щодо присвоєння рангу 
голові Бердянської РДА

244
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

34



№
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

10918/08-36 Лист01-16/1135
Про погодження надбавки Попову А.В.

245
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

10784/08-37 Лист269/01-15
Про нагородження Шейко В.О.

246
23.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10758/08-36 Лист01-18/1348
Про погодження призначення Мартищенка Д.В.

247
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10962/08-36 Лист01-18/1370
Про погодження звільнення Зенкіна Ю.В.

248
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10835/08-36 Лист03-34/0657
Про погодження призначення Зезуль І.А.

249
01.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

10916/08-25 Лист01-46/0720.1
Про дозвіл на укладання договорів без проведення 
допорогової процедури електронних закупівель

250
01.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10917/08-36 Лист01-46/0729
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

251
05.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

10906/08-10 Депутатське звернення8/Б
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про встановлення дорожніх знаків та пристроїв 
примусового зниження швидкості на автодорозі 
С080501 Михайлівської сільської ради 

252
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10907/08-10 Депутатське звернення7/А
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про допомогу на лікування гр. Шульгіній А.П.

253
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Приморська райрада

10937/08-10 Депутатський запит17
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ ОНИШКО О.В.
Про будівництво підвідного газопроводу до сіл 
Борисівка, Лозанівка, Партизани, Партизани-1

254
28.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

10700/08-39 Лист871
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

255
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10708/08-38 Лист820
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

256
30.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10766/08-10 Депутатське звернення03-17/542
ДЕПУТАТИ БОРИСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про обмеження руху великовантажного транспорту

257
30.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ паперовий паперова

10858/08-32 Лист01-13/936
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про затягування реєстрації проекту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж смт Балабине

258
04.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10878/08-22 Лист02-01-14/1351
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про забезпечення автобусом КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

259
01.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

10754/08-36 Доповідна запискаб/н
Про пропозиції щодо стимулювання працівників 
Департаменту агропромислового розвитку ОДА

260
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

36



№
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

10857/08-22 Доповідна запискаб/н
Про ситуацію зі списанням Державною 
виконавчою службою ГУ юстиції у Запорізькій 
області коштів з рахунку ЗДП "Радіоприлад"

261
06.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент фінансів

10950/08-20 Лист05-11/2279
Про надання річного звіту виконання паспорта 
бюджетної програми за КПКВК 7781010

262
07.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

10787/08-37 Лист4030/08-28/17-в
Про нагородження Конопльової Н.В. (та інші)

263
27.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10935/08-43 Лист22-ц/778/4083/1
Про апеляційну скаргу за позовом керівника 
Мелітопольської місцевої прокуратури

264
01.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10915/08-20 Лист05-09.1/2294-97
Про надходження митних платежів

265
04.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10943/08-20 Лист04-09.1/745-987
Про стан використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

266
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10764/08-32 Лист361/0/92-17-ДК/
Про надання документів щодо здійснення 
державного нагляду (контролю) за використанням 
та охороною земель

267
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ 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

Головне управління юстиції

10760/08-27 Лист15-19/9045
Про урочисті збори з нагоди Дня працівника 
державної виконавчої служби 18.12.2017

268
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10946/08-43 Рішення908/518/16
Про Рішення суду у справі за позовом ПП "Діловий 
будинок"

269
29.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

10812/08-22 ЛистН-21/1446
Про стабілізацію ситуації з використанням вагонів 
на промислових підприємствах регіону

270
29.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

10942/08-22 Лист31-21-641/8
Про зміну Граничних тарифів на універсальні 
послуги поштового зв'язку

271
30.11.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

10988/08-45 Лист01-12/270
Про посвідчення Сластьона В.М.

272
07.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

10991/08-23 Лист09.3/551
Про проведення XVII спеціалізованої виставки 
"АгроТехСервіс-2018 13-15.02.2017

273
04.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10772/08-44 Лист2089
Про виділення вантажних автомобілів для 
проведення робіт з відбору надлишкових 
боєприпасів на 11.12.2017

274
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10843/08-44 Лист2076
Про уточнені розрахунки щодо потреби в коштах

275
30.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10989/08-44 Лист2112
Про надання інформації щодо переліку контрактів 
за державним оборонним замовленням тощо

276
07.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10765/08-41 Лист01-21/8113/17
Про забезпечення засобами безпеки

277
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10775/08-43 Лист808/1699/17/301
Про копію ухвали щодо зупинення провадження за 
позовною заявою ГУ ДФС у Запорізькій області

278
29.11.2017від

№
від 04.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10879/08-44 Лист3/11
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання уточнених списків 
військовозобов'язаних

279
01.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10939/08-41 Лист8891/74-2017
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВП ПОЛОГІВСЬКОГО ВП ГУНП 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про скасування грифу обмеження доступу "ДСК" 
аудиторського звіту Вільнянської РДА

280
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10949/08-43 Лист19630/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГУ 
ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про відкриття виконавчого провадження

281
27.10.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

10841/08-36 Лист537
Про пропозиції до проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ"

282
01.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

39



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10941/08-41 Лист50-12036вих-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про реалізацію права власності на спірні земельні 
ділянки

283
04.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10987/08-41 Лист1-69вих-17
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди землі ПАТ 
"Запорізький рибкомбінат"

284
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10686/08-41 Лист05/1-1034вих-17
Про надання інформації щодо закупівель у КЗ 
"Василівський історико-архітектурний 
музей-заповідник "Садиба Попова" ЗОР

285
29.11.2017від

№
від 01.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10851/08-41 Лист05/1-1055вих-17
Про надання копій документів, що стали підставою 
для прийняття рішень облради від 30.11.2017

286
05.12.2017від

№
від 05.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10964/08-41 Лист05/1-1061вих-17
Про придбання житла для працівників прокуратури 
області

287
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

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

10706/08-41 Лист7195/39/107/03-2
Про надання інформації щодо договорів з ТОВ 
"Мультипоінт"

288
01.12.2017від

№
від 01.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10750/08-41 Лист7247/39/107/01-2
Про надання копій документів щодо конкурсної 
комісії з визначення автомобільних перевізників

289
04.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10986/08-41 Лист7366/39/107/01-2
Про надання інформації про дозволи на викиди 
забруднюючих речовин КУ "Соцкомуненергія"

290
07.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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10790/08-41 Лист59/3/2-2653нт
Про надання інформації стосовно Роговцева С.С. 
(та інші)

291
23.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10791/08-41 Лист59/3/2-2652нт
Про надання інформації стосовно Кузнецова К.В. 
(та інші)

292
23.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10792/08-41 Лист59/3/2-2651нт
Про надання інформації стосовно Бондарєва В.К. 
(та інші)

293
23.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10793/08-41 Лист59/3/1-2625нт
Про надання інформації стосовно Плачкова Д.І.

294
23.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10794/08-41 Лист59/3/2-2650нт
Про надання інформації стосовно Гоцкалюка В.Д. 
(та інші)

295
23.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10795/08-41 Лист59/3/4-2695нт
Про надання інформації стосовно Ісака І.М.

296
28.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10872/08-41 Лист59/3/1-2710нт
Про надання інформації стосовно Кулішова А.С. 
(та інші)

297
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10873/08-41 Лист59/3/3-2707нт
Про надання інформації стосовно Шестакової Н.В. 
(та інші)

298
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10874/08-41 Лист59/3/3-2708нт
Про надання інформації стосовно Кулясова І.С. (та 
інші)

299
30.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

10875/08-41 Лист59/5/3-1392нт
Про можливі антисемітські прояви в період 
святкування Хануки 12-20.12.2017

300
29.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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10938/08-41 Лист59/3/1-2720нт
Про надання інформації стосовно Бекірова Е.Ф. (та 
інші)

301
05.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

10779/08-20 Лист04-08-06-15/537
Про результати ревізії управління капітального 
будівництва ЗОДА

302
07.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

10936/08-22 Лист25/5183-17
Про взаємодію Укртрансбезпеки з органами МВС

303
05.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10968/08-39 Лист21-40-2220
Про підготовку та проведення перших виборів 
депутатів місцевих рад  та сільських, селищних, 
міських голів 24.12.2017

304
06.12.2017від

№
від 08.12.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

10832/08-21 Лист10584/0/20-17
Про здійснення регуляторними органами 
планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік

305
24.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10867/08-21 Лист10653/0/20-17
Про використання рекомендацій ДРС щодо оцінки 
регуляторного впливу проектів регуляторних актів 
на конкуренцію в рамках проведення АРВ

306
28.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

10844/08-36 Лист11357/1/11-ДП-1
Про погодження призначення Бадьори Р.С.

307
29.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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10718/08-22 Лист2970/3/7.1-6
Про участь у семінарі з питань інформаційних 
технологій в дорожньому господарстві 13.12.2017 у 
м. Києві

308
01.12.2017від

№
від 04.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10831/08-22 Лист2886/1/7.1-6
Про надання копій документів щодо 
приймання-передачі автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення

309
28.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10914/08-32 Лист308-01/19/5-17
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
для реалізазції проектів у сферах сонячної та 
вітрової енергетики

310
06.12.2017від

№
від 07.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

10833/08-27 Лист3650/24/3
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017 рік

311
27.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

10876/08-36 Лист171/70/22-17
Про використання міжнародної технічної допомоги 
для підвищення кваліфікації держслужбовців

312
04.12.2017від

№
від 06.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Фонд державного майна України

10834/08-21 Лист10-45-22687
Про виконання мобілізаційних завдань ПАТ 
"Запоріжгаз"

313
29.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10866/08-21 Лист10-16-22319
Про формування та надання інформації щодо 
потенційних об'єктів оренди

314
24.11.2017від

№
від 06.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

43
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10785/08-36 Лист11-41-1438
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Про погодження кандидатури Пожидаєва І.В.

315
29.11.2017від

№
від 05.12.2017
№ 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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