
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.12.17 по 15.12.17

Ф21-КА

№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11239/08-24 Лист7/11-13325
Про надання звітів

1
05.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

11001/08-36 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економічного 
розвитку)
Про збільшення граничної чисельності 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
ЗОДА

2
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11003/08-25 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент фінансів)
Про дозвіл на проведення незалежної оцінки 
автомобіля для його подальшої реалізації без 
проведення процедури допорогових закупівель

3
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

11008/08-36 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування)
Про збільшення штатної чисельності Управління 
містобудування та архітектури ЗОДА

4
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11036/08-36 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про підготовку проекту рішення облради "Про 
призначення Григор'єва С.М. на посаду директора 
КП "Автогосподарство" ЗОР"

5
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
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11084/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Абрамової І.В. (та інші)

6
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11206/08-22 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про залучення автобусу для перевезення учасників 
патріотичного заходу - потягу національного 
єднання "Труханівська січ" 17.12.2017

7
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11276/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Державний архів Запорізької області)
Про дозвіл на укладання прямих договорів на 
закупівлю меблів

8
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11195/08-01 Закон України2189-VIII
Про житлово-комунальні послуги

9
09.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11196/08-01 Закон України2213-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо забезпечення дотримання прав учасників 
кримінального провадження та інших осіб 
правоохоронними органами під час здійснення 
досудового розслідування

10
16.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11197/08-01 Закон України2205-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо надання психіатричної допомоги

11
14.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11198/08-01 Закон України2204-VIII
Про внесення змін до Основ законодавства України 
про охорону здоров'я щодо окремих питань захисту 
прав громадян у сфері охорони здоров'я

12
14.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2
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11199/08-01 Закон України2237-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг" щодо надання повноважень Президенту 
України для забезпечення сталої діяльності 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг

13
07.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11200/08-01 Закон України2181-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань забезпечення жилими 
приміщеннями військовослужбовців та членів 
сімей військовослужбовців, які загинули під час 
виконання обов'язків військової служби

14
07.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Народні депутати України

11037/08-10 Депутатське звернення451-7-455/ВР
НДУ ШАХОВ С.В.
Про землі, які зайняті старими списаними 
багаторічними насадженнями

15
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11038/08-10 Депутатське звернення203/44-17
НДУ СКУРАТОВСЬКИЙ С.І.
Про виділення житла гр. Кожадей С.О.

16
05.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

11105/08-10 Депутатське звернення1814п
НДУ БІЛЕЦЬКИЙ А.Є.
Про надання інформації щодо об'єднання 
територіальних громад

17
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

11155/08-28 Лист1-03/2538
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК
Про підписання Договору про співробітництво

18
06.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Громадські об'єднання

3



№
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11140/08-38 Лист26109-12
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО ТА 
ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ
Про сприяння у поїздці до м. Дніпро 23.12.2017

19
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

11223/08-26 Лист13/2-17
ГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про бойкот 9-ти керівників освіти щодо надання 
показників зниження коефіцієнту смертності від 
ДТП

20
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

11263/08-32 Лист875-12/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про проблеми із землевідведенням

21
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

11108/08-32 Листб/н
ЧЕРНИШОВ А.В.
Про внесення змін до договорів оренди земельної 
ділянки

22
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11238/08-32 Листб/н
ЯКИМЕНКО Д.П.
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

23
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11055/08-27 Лист648/03/17
ТОВ "ІА "СЛОВО І ДІЛО"
Про надання інформації щодо реалізації обласних 
проектів

24
04.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11061/08-38 Лист149
НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ
Про відзначення 80-річчя В.Чорновола

25
04.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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11063/08-20 Лист332
ІНСТИТУТ БЮДЖЕТУ ТА 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь у Фінансово-економічному форумі 
"Управління бюджетними коштами: становлення та 
розвиток" 20-21.12.2017 (м. Київ)

26
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11065/08-26 Лист60
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ
Про проект "Кваліфікаційна мапа України"

27
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11098/08-19 Лист14
ПОМІЧНИК НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
СКАЛЕЦЬКИЙ А.Т.
Про вирішення проблемних питань м. Енергодар

28
06.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11124/08-22 Лист2/6-1315/2017
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"
Про проведення круглого столу з питань 
використання золошлакових матеріалів в 
дорожньому будівництві

29
05.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11135/08-27 Лист1291
РЕГІОНЕТ
Про підготовку статті до журналу "Стратегія 
розвитку"

30
05.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11139/08-22 Лист106
ТОВ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Про співпрацю у сфері енергоефективності

31
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11159/08-21 Лист02-1-627
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про позицію представників ділової спільноти

32
27.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11162/08-28 Лист116/47
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕН"
Про впровадження електронного обліку за 
програмою "Доступні ліки"

33
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11163/08-28 Лист02-02/04/1497
ТОВ "ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ"
Про співробітництво

34
08.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11219/08-32 Листб/н
РЕУЧЕНКО А.А.
Про дострокове припинення оренди земельної 
ділянки водного фонду №16-3М від 17.03.2008

35
08.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11220/08-22 ЛистУПИК-14/1931
ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ФІЛІЯ 
"УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ШВИДКІСНА 
КОМПАНІЯ"
Про проведення профілактичної роботи серед 
населення щодо Правил безпеки громадян на 
залізничному транспорті

36
07.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11226/08-32 Листб/н
РЕУЧЕНКО А.А.
Про дострокове припинення оренди земельної 
ділянки водного фонду №1-ВО від 17.03.2008

37
08.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11254/08-21 Лист23/1933
КП "УКРСПЕЦЗВ'ЯЗОК"
Про укладання договору державного нерухомого 
майна

38
11.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Суди

11032/08-43 Ухвала910/21638/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду за позовною заявою ТОВ 
"Комунтех"

39
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11046/08-43 Ухвала910/19068/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ДП "НАЕК 
"ЕНЕРГОАТОМ"

40
23.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11047/08-43 Ухвала335/5888/17(2-а/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом Коритька О.О.

41
05.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11178/08-43 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про судову повістку на 22.01.2018

42
07.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11242/08-43 Лист2/330/429/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Мелітопольської 
місцевої прокуратури

43
08.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11274/08-43 Рішення910/21638/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ суду у справі за позовом ТОВ 
"КОМУНТЕХ"

44
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

11102/08-18 Лист1779-17
Про звернення, які надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом листопада 2017 року

45
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

11023/08-09 Доручення46881/1/1-17
(В. Гройсман) КРИВОХАТЬКО В.В.
Про перевірку щодо виконання робіт з 
реконструкції водопровідних мереж в с. Вільне 
Оріхівського р-ну

46
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11024/08-09 Доручення44546/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 05.10.2017 № 2155-VIII "Про 
електронні довірчі послуги"

47
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання інформаційних технологій 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

11027/08-16 Лист19-17/713
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

48
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11030/08-09 Доручення49072/1/1-17
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про функціонування системи фахової передвищої 
освіти

49
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11031/08-09 Доручення44246/4/1-17
(В. Федорчук) Про перегляд проекту Державного 
бюджету України на 2018 рік

50
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11092/08-09 Доручення48712/1/1-17
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
Про недопущення передачі фінансування закладів 
освіти на місцеві бюджети

51
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11093/08-09 Доручення49456/1/1-17
(В. Федорчук) Про ситуацію, яка склалася на ПрАТ 
ФФ "Віола"

52
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11094/08-09 Доручення48186/1/1-17
(П. Розенко) ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕАТРАЛЬНЕ 
ТОВАРИСТВО"
Про конфліктну ситуацію, що склалася в 
Запорізькому академічному обласному 
українському музично-драматичному театрі ім. 
В.Г. Магара

53
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11095/08-03 Постанова931
Про внесення змін до постанов КМУ від 20.04.2016 
№ 304 та від 18.01.2017 № 15 

54
01.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11096/08-03 Постанова918
Про деякі питання виплати стипендій у державних 
та комунальних навчальних закладах, наукових 
установах

55
08.11.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11111/08-09 Доручення49765/1/1-17
(В. Федорчук) Про скасування наказу 
Мінекономрозвитку від 26.10.2017 №1542 "Про 
затвердження Зміни №6 до національного 
класифікатора України ДК 003:2010" і наказу МОЗ 
від 09.08.2017 року № 918 "Про внесення змін до 
Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я"

56
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11112/08-09 Доручення49432/1/1-17
(В. Федорчук) ГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про заповнення таблиці щодо участі у заходах з 
БДР

57
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11113/08-09 Доручення50061/0/1-17
(В. Федорчук) Про заповнення анкети для 
представників органів виконавчої влади, 
відповідальних за організацію доступу до публічної 
інформації

58
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11114/08-09 Доручення49819/1/1-17
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у листопаді 2017 року

59
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11115/08-09 Доручення49422/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 08.12.2017

60
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11141/08-09 Доручення47737/2/1-17
(Г. Зубко) Про відпустку голови 
облдержадміністрації 18-29.12.2017

61
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11183/08-09 Доручення22418/161/1-17
(П. Розенко) Про вжиття заходів щодо усунення 
бар'єрів, що перешкоджають доступності осіб з 
інвалідністю до закладів охорони здоров'я

62
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11184/08-09 Доручення47966/1/1-17
(Г. Зубко) Про підготовку проекту Постанови КМУ 
щодо внесення змін до чинної Постанови КМУ від 
25.11.2015 № 1068 (зі змінами)

63
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11185/08-09 Доручення49340/1/1-17
(В. Кістіон) Про Висновки Рахункової палати щодо 
стану виконання закону про Державний бюджет 
України на 2017 рік у січні-вересні

64
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11186/08-03 Постанова951
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

65
08.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11187/08-03 Постанова955
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою КМУ від 16.11.2016 № 827

66
01.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11188/08-03 Постанова947
Про утворення Державної служби якості освіти 
України

67
06.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11202/08-16 Лист599/12
(Ю. Боденчук) Про зустріч передової групи 
Секретаріату Кабінету Міністрів 13.12.2017

68
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11203/08-09 Доручення49918/0/1-17
(В. Гройсман) Про заходи з підготовки та 
проведення робочої поїздки Прем'єр-міністра 
України В.Б. Гройсмана до Запорізької області 
14.12.2017 (поїдка не відбулась через туман)

69
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання організаційної роботи 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

11230/08-03 Розпорядження871-р
Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки 
поетапного створення додаткових місць у закладах 
освіти для дітей дошкільного віку 

70
06.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11244/08-09 Доручення50085/1/1-17
(В. Федорчук) Про призупинення дії наказу 
Мінекономрозвитку України від 26.10.2017 № 1542 
"Про затвердження Зміни № 6 до національного 
класифікатора України ДК 003:2010"

71
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11245/08-09 Доручення50088/1/1-17
(В. Федорчук) Про фінансування у 2018 році 
закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

72
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11248/08-09 Доручення50183/1/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про хід виконання рекомендацій "Щодо подальших 
дій органів державної влади в проведенні 
верифікації соціальних виплат та пенсій"

73
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11255/08-04 Витяг з протоколуВП 69
(В. Гройсман) 4. Про проект розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки 
поетапного створення додаткових місць у закладах 
освіти для дітей дошкільного віку"

74
06.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ паперовий паперова

11256/08-04 Витяг з протоколуВП 69
(В. Гройсман) 9. Рішення з окремих питань щодо 
продовження роботи оперативних штабів

75
06.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11257/08-04 Витяг з протоколуВП 69
(В. Гройсман) 9. Рішення з окремих питань щодо 
проектів порядків використання бюджетних коштів 
на 2018 рік

76
06.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11258/08-04 Протокольне рішення50130/0/1-17
(П. Розенко) Про забезпечення права осіб з 
інвалідністю на освіту

77
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
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

11259/08-09 Доручення49918/3/1-17
(В. Гройсман) Про заходи з підготовки та 
проведення робочої поїздки Прем'єр-міністра 
України В.Б. Гройсмана до Запорізької області 
14.12.2017

78
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11260/08-09 Доручення48986/1/1-17
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 01.12.2017 № 397 "Про відзначення 
80-річчя від дня народження В'ячеслава 
Чорновола"

79
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11261/08-09 Доручення47396/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 03.10.2017 № 2147-VIII "Про внесення 
змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів"

80
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

11117/08-32 Лист5/4.1-8/11343-17
Про відзначення Всесвітнього дня водно-болотних 
угідь 02.02.2018

81
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

11103/08-21 Лист3622-06/45565-0
Про онлайн курс "Єдині вимоги (стандарт) до 
якості обслуговування відвідувачів центрів надання 
адміністративних послуг"

82
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11191/08-21 Лист3622-06/45874-0
Про забезпечення надання адміністративних послуг 
з державної реєстрації громадських об'єднань через 
центри надання адміністративних послуг

83
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

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

11193/08-21 Лист3622-06/45756-0
Про проблемні питання реєстрів територіальних 
громад та оплати адмінпослуг

84
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11278/08-33 Лист4002-05/46817-0
Про надання інформації щодо прикордонного 
співробітницва

85
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

11051/08-35 Лист22/6/0-5168-17
Про надання інформації щодо отриманих звернень 
від внутрішньо переміщених осіб

86
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

11133/08-27 Лист12-05/11-12
Про розміщення соціальної реклами

87
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11240/08-22 Лист5790/18/14-17
Про вжиття заходів щодо забезпечення 
безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

88
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11273/08-22 Лист5785/25/14-17
Про проведення наради з питань управління 
автомобільними дорогами 19.12.2017

89
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

11275/08-29 Наказ4741
Про внесення змін до наказу Мінмолодьспорту від 
14.12.2015 № 4611

90
14.11.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11034/08-28 Лист191-06-2007/325
Про створення "медичних рад реформ"

91
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

11137/08-32 Лист7/9-13481
Про надання інформації щодо кількості парникових 
газів, викинутих у повітря підприємствами 
теплоенергетики за 2017 рік

92
07.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11138/08-24 Лист7/10-13596
Про надання роз'яснень щодо формування та 
встановлення тарифів на теплову енергію і 
комунальні послуги

93
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11171/08-29 Лист7/13-13661
Про надання інформації щодо чисельності 
населення для реалізації програми будівництва 
футбольних полів зі штучним покриттям

94
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11176/08-24 Лист7/19-13693
Про проведення онлайн-наради з питань 
регіонального розвитку та розвитку будівельної 
галузі 14.12.2017

95
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11180/08-20 Лист7/13-13662
Про надання інформації щодо розподілу у 2018 
році субвенції на формування інфраструктури ОТГ

96
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11225/08-22 Лист7/10-13595
Про моніторинг обсягів теплової енергії, 
виробленої на теплогенеруючих установках з 
використанням альтернативних джерел енергії

97
11.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11104/08-35 Лист24327/0/2-17/28
Про заборгованість із заробітної плати

98
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11106/08-29 Лист24322/0/2-17/37
Про підготовчу роботу перед розробкою та 
затвердженням регіональних планів реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей

99
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ 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

11107/08-35 Лист24350/0/2-17/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

100
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11116/08-28 Лист24380/0/2-17/15
Про організацію санаторно-курортного лікування 
осіб з інвалідністю

101
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11119/08-30 Лист1314/0/116-17
Про наказ Мінсоцполітики від 05.12.2017 № 1924 
"Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 
08.12.2016 № 1496"

102
06.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11189/08-35 Лист24494/0/2-17/28
Про заборгованість із заробітної плати

103
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11192/08-35 Лист24500/0/2-17/38
Про стан виконання Державної соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 
2020 року

104
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11231/08-29 Лист24548/0/2-17/37
Про Всеукраїнську премію "Диво-дитина"

105
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

11169/08-35 Лист07010-07-21/348
Про виплату заробітної плати

106
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11190/08-35 Лист26040-12/1-7/34
Про надання рекомендацій щодо здійснення 
верифікацій достовірності інформації з надання 
субсидій

107
11.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11232/08-35 Лист26040-12/2-7/34
Про надання рекомендацій щодо здійснення 
верифікацій достовірності інформації з надання 
субсидій

108
11.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

11243/08-20 Лист05110-14-21/350
Про Закон України "Про Державний бюджет 
України на 2018 рік"

109
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

11136/08-32 Лист01-7741/31
Про передачу земельних ділянок із державної 
власності у комунальну власність

110
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

11039/08-10 Депутатське звернення0019/10
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про відмову у пільговому проїзді пенсіонеру 
Трихлібу В.А.

111
27.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11168/08-27 Лист03/02-23/03493
Про участь у мітингу з нагоди Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи 14.12.2017 

112
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11250/08-28 Лист03/02-28/03487
Про забезпечення медичного супроводу 19.12.2017

113
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

11216/08-20 Лист2540/21-15
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам КУ "Токмацька ЦРЛ"

114
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11217/08-20 Лист2385/21-15
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати працівникам бюджетних установ 
та проведення розрахунків за енергоносії у 2017 
році

115
04.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11005/08-20 Лист734/01-10
ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Про повернення коштів за видачу сертифікатів

116
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11002/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЧЕСНОКОВ І.І.
Про використання коштів обласного бюджету в 
2018 році на придбання комп'ютерної техніки для 
ДНЗ "Пологівський професійний ліцей"

117
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11097/08-10 Депутатське звернення004/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про стан виконання заходу "Розробка програми 
моніторингу довкілля Запорізької області"

118
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11170/08-10 Депутатське звернення392
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про додаткове фінансування закладів бюджетної 
сфери

119
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

10997/08-17 Рішення47
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням облради від 26.01.2017 № 
58

120
30.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10998/08-17 Рішення46
Про внесення змін до Програми удосконалення 
системи надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю у Запорізькій області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням облради 
від 22.11.2012 № 21 (зі змінами та доповненнями)

121
30.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10999/08-17 Рішення52
Про затвердження РАМКОВОЇ УГОДИ від 
26.04.2016 № 14-23-00-003 та Додаткової угоди № 
1 до неї між Українським Фондом Соціальних 
Інвестицій, Агенцією по впровадженню 
мікропроекту № 14-23-00-003, ЗОР та КУ 
"Преславський психоневрологічний інтернат" ЗОР

122
30.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11000/08-17 Рішення63
Про обласний бюджет на 2018 рік

123
30.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11067/08-17 Лист49
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про проект Регіональної програми надання 
безоплатної правової допомоги

124
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11068/08-17 Лист5028/01-11
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про придбання автобусу для Люцернянського НВК 
Вільнянського р-ну

125
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11069/08-17 Лист5059/01-11
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для озеленення селища 
Малокатеринівка

126
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11070/08-17 Лист4993/01-11
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проектування заходів з 
розчищення русла р. Конка

127
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
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

11071/08-17 Лист5154/01-11
Про виділення додаткових коштів медичної 
субвенції

128
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11072/08-17 Лист5027/01-32
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ 
ДЕРЖВОДАГЕНТСТВІ УКРАЇНИ
Про стан малих річок

129
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11090/08-17 Лист5086/01-27
Про внесення на розгляд сесії облради 
довгострокової цільової регіональної програми 
поліпшення стану безпеки, умов праці та 
виробничого середовища

130
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11126/08-17 Лист5037/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
РОКУС-М

131
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11127/08-17 Лист5164/01-27
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ МВС УКРАЇНИ"
Про виділення коштів на перерахунок пенсій 
пенсіонерам ОВС (міліції) та інших силових 
структур

132
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11128/08-17 Лист5209/01-11
СВІТЛОДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автошляху 0081032 
"Світлодолинськ-Астраханка-Ботієво"

133
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11129/08-17 Лист5207/01-11
Про включення заходу "Реконструкція питного 
водоводу м. Дніпрорудне від пл.42 км до вул. 
Павловська" до програми "Питна вода Запорізької 
області"

134
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11130/08-17 Лист5232/01-11
Про забезпечення засобами безпеки

135
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11175/08-17 Лист4943/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про виділення коштів для реконструкції 
каналізаційних мереж і споруд в сел. Садове 
Мелітопольського р-ну

136
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11054/08-10 Депутатське звернення15
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про листи КЗ "Кам'янська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР та 
облдержадміністрації щодо перевезення 
дітей-інвалідів з вадами слуху до навчального 
закладу

137
04.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11207/08-10 Депутатське звернення288
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
13.12.2017

138
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11224/08-10 Депутатське звернення289
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про аналіз бюджетних запитів

139
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

11164/08-22 Лист0074-41/19860
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
січень 2018 року

140
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11181/08-38 Лист001-008/20018
Про оголошення страйку 19.12.2017

141
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

20



№
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

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11109/08-27 ЛистВС/02-2197
Про участь в урочистих заходах з нагоди 82-ї 
річниці заснування підприємства 22.12.2017

142
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Мотор Січ"

11235/08-24 ЛистУГЕ/08-30348
Про скоригований перелік додаткових основних 
засобів, задіяних у виробництві та транспортуванні 
теплової енергії

143
01.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11236/08-24 Лист717/08-31255
Про надання інформації щодо форм звітності 
ліцензіатів у сфері теплопостачання

144
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Військові частини

11076/08-44 Лист3/26/27-1081
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

145
12.10.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11077/08-44 Лист3/33/26-2350
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

146
13.10.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11101/08-44 Лист6116
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

147
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11249/08-37 Лист2918
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Головко А.А., Червоненка Я.А.

148
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11270/08-44 Лист49/1166
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про новорічні подарунки для дітей 
військовослужбовців

149
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11004/08-22 Лист425
ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"
Про обстеження промислового майданчика

150
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11050/08-43 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про позовну заяву щодо поновлення земельної 
ділянки

151
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11060/08-35 Лист51-13/1461
МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ВИСОКОВОЛЬТНІ 
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ
Про вимоги трудових колективів структурних  
підрозділів ПАТ "Запоріжжяобленерго"

152
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11083/08-22 Лист11/12/4
ТОВ "НВО ПЕРСПЕКТИВА"
Про врегулювання питання митного очищення 
вантажів

153
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11086/08-32 Лист05/1237
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про проведення позапланової перевірки

154
05.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11089/08-43 Лист533
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про заяву щодо збільшення позивних вимог

155
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11100/08-43 Лист908/852/17
ТОВ "НВП "АВЕРС"
Про касаційну скаргу на постанову Донецького 
апеляційного господарського суду від 27.11.2017

156
11.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11142/08-22 Лист35
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХ"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії з використанням нетрадиційних джерел 
енергії

157
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11174/08-32 Лист1213/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

158
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11182/08-32 Лист1732
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" 
Про надання згоди на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

159
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11228/08-22 Лист360
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
СПЛАВІВ"
Про додаткові пояснення до заперечень щодо 
моніторингу діяльності спеціалізованих 
металургійних переробних підприємств від 
12.12.2017

160
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11247/08-41 Лист64-2017
ТОВ "АГРОС-М"
Про вирішення конфліктної ситуації

161
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11251/08-32 Лист10/4317
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

162
11.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11252/08-32 Лист10/4318
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

163
11.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11052/08-35 Лист57
65 КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОРГАНУ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПО 
ВОЗНЕСЕНІВСЬКОМУ РАЙОНУ
Про доступ до вистави ветеранам війни та праці

164
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11064/08-32 Листб/н
КП "КОМИШУВАСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про надання роз'яснень щодо анулювання дозволу 
на спеціальне водокористування

165
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11085/08-37 Лист118
РАДА АДВОКАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Клименка А.Я. (та інші)

166
07.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11143/08-21 Лист05.12.11.2017
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про внесення питання на розгляд засідання 
обласної координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва

167
05.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11212/08-32 Лист7/7-5217
ДУ "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 
55)"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

168
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11221/08-20 Лист7300
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації з 
термомодернізації будівель лікарні 

169
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11237/08-32 Лист3719
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про Довідку з державної статистичної звітності 
щодо наявності земель та розподіл їх за власниками 
земель, землекористувачами угіддями

170
08.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11066/08-31 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА"
Про включення представника до складу обласної 
координаційної ради з питань національних 
меншин

171
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

11079/08-22 Листб/н
ГО СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ЯГУАР-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про пасажирські перевезення

172
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11118/08-37 Лист11/15.11.2017
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ВГО "СОЮЗ УКРАЇНОК"
Про присвоєння почесного звання Клименко І.О.

173
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11153/08-22 Лист52/17
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про пасажирські перевезення

174
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11154/08-28 Лист196
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про Програму удосконалення системи надання 
медичної допомоги хворим нефрологічного 
профілю

175
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11158/08-38 Лист190
ГО "ЕКОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"
Про направлення фейкового листа

176
08.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

11268/08-22 Лист05-12/17-1
ВП "МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВГО 
ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ"
Про пасажирські перевезення

177
05.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

11040/08-43 Лист2/330/416/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Котелевець Д.М.

178
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11041/08-43 Лист2/330/424/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Чередніченко І.А.

179
05.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11042/08-43 Лист2/330/414/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Арапової В.Д.

180
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11043/08-43 Лист2/330/415/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Ітунгула В.Ф.

181
04.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11044/08-43 Лист321/1234/17
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури

182
04.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11048/08-43 Лист333/6588/17
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про повістку щодо виклику до суду у справі ДП 
"Дослідне господарство "Еліта"

183
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11056/08-43 Лист314/4590/17/704
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про розгляд у суді цивільної справу 314/4590/17

184
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11057/08-43 Лист2/330/407/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Триполець Т.В.

185
05.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури

10995/08-37 Лист238/1
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ІМ. В.Г. 
МАГАРА
Про нагородження Міщенка В.І.

186
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11271/08-20 Лист305
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про виділення коштів на придбання світлодіодного 
екрану

187
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11279/08-37 Лист01/282
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
Про нагородження Галіченка В.В.

188
13.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11099/08-32 Лист356
КУ "ОБЛАСНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ" 
ЗОР
Про отримання дозволу на розроблення 
землевпорядної документації

189
23.11.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Учбові заклади

11229/08-21 Лист01-11/1281
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про участь у конференції "Розвиток 
підприємництва та стартапів в регіональних 
умовах" 18.12.2017

190
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11253/08-32 Лист01.01-21/2853
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про передачу на баланс земельної ділянки

191
12.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

11026/08-15 Лист46-01/2723
(В. Кондратюк) ЦЕНТР ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ
Про забезпечення навчального процесу предмету 
"Захист Вітчизни" в загальноосвітніх навчальних 
закладах

192
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
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11132/08-15 Лист22-02/1593
(Г. Кільова) Про надання інформації щодо звернень 
громадян за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком

193
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

11201/08-15 Лист43-01/829
(Р. Павленко) Про участь у Національній 
конференції "Партнерство та співпраця між 
державними органами влади та організаціями 
громадянського суспільства в Україні: успіхи та 
виклики" 18-19.12.2017 (м. Київ)

194
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

11262/08-15 Лист09-07/618
(Н. Анненкова) Про проведення перших місцевих 
виборів 24.12.2017

195
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

11025/08-15 Лист02-01/2110
(І. Райнін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 07.12.2012 № 1-1/3292

196
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне Управління справами

11080/08-33 Лист1528
ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
Про журнал "Зовнішні справи"

197
05.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Президент України

11131/08-02 Указ399/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю

198
02.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

11167/08-24 Лист01-29/1182
Про пропозиції щодо визначення державних 
інтересів під час розробки містобудівної 
документації

199
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

28
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11010/08-20 Лист01-35/1405
Про фінансування природоохоронних заходів

200
29.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11020/08-36 Лист01-40/1429
Про погодження надбавки Кошеленку В.О.

201
05.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11166/08-22 Лист01-25/1467
Про відміну зупинок всіх приміських поїздів на 
території Василівського району

202
13.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11215/08-32 Лист01-35/1464
Про передачу земельних ділянок учасникам АТО

203
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11280/08-24 Лист01-30/1417
Про участь у громадському обговоренні та 
презентації проекту детального плану території 
23.12.2017

204
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

11021/08-36 Лист01.1-20/0915
Про погодження надбавки Ярмоленко А.І.

205
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

11006/08-20 Лист01-01-27/1/719
Про фінансування природоохоронних заходів

206
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11209/08-36 Лист01-01-31/720
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

207
07.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

11016/08-37 Лист01-27/1331
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Кухарук Н.С.

208
27.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

29



№
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

11017/08-37 Лист01-27/1335
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Рябчун О.В.

209
29.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

11266/08-36 Лист296/01-15
Про погодження надбавки Іщенку О.А.

210
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11267/08-36 Лист01-18/1393
Про погодження надбавки Васюку А.Г.

211
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

11022/08-32 Лист1335/01-01-05
Про погодження додаткових угод до договорів 
оренди земельної ділянки

212
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11078/08-24 Лист01-01-15/0661
Про підключення до газового опалення ДНЗ 
"Пролісок" Благовіщенської сільської ради

213
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11214/08-37 Лист01-34/510
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Вінник О.Л.

214
29.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

11019/08-36 Лист04-32/113
Про погодження надбавки Стуленю О.В.

215
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11211/08-22 Лист03-34/0640
Про внесення змін до маршрутної мережі

216
24.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

11161/08-20 Лист01-01-16/1197
Про виділення коштів для оплати виконаних робіт 

217
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11208/08-36 Лист01-01-16/1204
Про погодження надбавки Чмельовій В.В.

218
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

11053/08-22 Лист01-23/0867
Про відшкодування пільгового перевезення

219
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

11272/08-36 Лист01-06/693
Про погодження надбавки Романенко Н.А.

220
11.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

11018/08-36 Лист01-35/1560
Про погодження надбавки Бєлічеву С.А.

221
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

11007/08-36 Лист01-12/144
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

222
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

11123/08-24 Лист01-11/0682
Про вирішення питання щодо поновлення робіт по 
утепленню фасаду КУ "Чернігівська ЦРЛ"

223
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

11122/08-25 Лист01-46/0746
Про розгляд листа від 01.12.2017 №01-46/0720.1 
без опрацювання

224
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

11210/08-24 Лист01-04/
Про вирішення питання подачі газу до котельні 
Михайлівської філії ПрАТ "Страхова компанія 
"Оранта-Січ"

225
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

11234/08-39 Лист490
Про призначення перших місцевих виборів

226
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Пологівська райрада

11009/08-20 Лист01-27/343
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
12.07.2017 № 463-р "Деякі питання розподілу у 
2017 році субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій"

227
01.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

11015/08-24 Лист841
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію Будинку культури с. 
Данило-Іванівка Мелітопольського р-ну

228
05.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11033/08-10 Депутатське звернення19/7
ДЕПУТАТ ДОЛИНСЬКОЇ ОТГ ФЕДОРЯК В.Ю.
Про протиправні дії Долинського сільського голови

229
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11058/08-24 Лист01-19/166
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення державних інтересів при 
розроблені містобудівної документації

230
04.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11059/08-22 Лист1605
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виконання ремонтних робіт мосту через 
р.Конка

231
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11082/08-32 Лист01-13/947
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про недопущення будівництва крематорію

232
07.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ 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

11087/08-22 Лист01-21/875
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про підняття тарифів на проїзд

233
30.11.2017від

№
від 12.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11120/08-20 Лист01-31/1512
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про виділення коштів на будівництво 
міні-футбольного майданчика

234
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11144/08-22 Лист821
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про зміну кодів телефонних дзвінків

235
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11145/08-34 Лист816
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про дії служби порятунку на території с. 
Старобогданівка

236
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11146/08-41 Лист817
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про охорону правопорядку на території колишньої 
Старобогданівської сільської ради

237
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11147/08-41 Лист818
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про питання реєстрації місця проживання 
громадян

238
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11148/08-28 Лист819
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання вторинної медичної допомоги

239
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11149/08-44 Лист820
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про роботу працівника військово-облікового столу

240
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11150/08-35 Лист821
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про належне обслуговування пенсіонерів

241
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11151/08-20 Лист822
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про організацію збору податків

242
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11152/08-32 Лист823
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про передачу території Старобогданівської 
сільської ради на обслуговування Міжрайонного 
управління у Мелітопольському р-ні та місті 
Мелітополі ГУ Держгеокадастру у Запорізькій обл.

243
30.11.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11156/08-22 Лист1434
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про пасажироперевезення на території с. 
Костянтинівка

244
07.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11165/08-24 Лист01-48/1562
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану населеного пункту

245
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11265/08-27 Лист01-33/1327
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про перейменування вулиць Тельмана та 
Піонерської у смт Кушугум

246
12.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

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

Департамент агропромислового розвитку

11091/08-47 Лист02-03/1/2191
Про доступ користувачів до АС ЗОДА-5

247
12.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

11045/08-43 Лист22-ц/778/4083/1
Про судову повістку про виклик до суду за позовом 
керівника Мелітопольської місцевої прокуратури

248
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11110/08-20 Лист06.2-09/351-994
Про стан використання субвенцій

249
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

11160/08-35 Лист08/03.4-05/7956
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
ДП "Запорізький облавтодор"

250
07.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11121/08-41 Лист2293/01/08-2017
Про забезпечення стаціонарним штучним 
освітленням розв`язок доріг

251
08.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

11014/08-37 Лист17832/06
Про нагородження Горпинич Н.А. (та інші)

252
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

11081/08-41 Лист09280/08-04/131
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
що перебувають у процедурах банкрутства

253
08.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Правові питання 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

11134/08-45 Лист779-04-19/04.4-0
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Про участь Кулішової М.Ю. у нараді 14.12.2017

254
11.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11222/08-41 Лист12.1-19/9387
Про результати перевірки стану правової роботи в 
Департаменті соціального захисту населення ЗОДА

255
13.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11173/08-37 Лист08-13-01/2878/2
Про нагородження Лінчук А.В. (та інші)

256
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11177/08-43 Рішення908/38/17
РІШЕННЯ суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

257
05.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11179/08-43 Ухвала908/1947/16
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

258
06.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11241/08-43 Ухвала908/2460/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

259
11.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

11218/08-20 Лист994/9/08-01-07-0
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

260
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

11194/08-35 Лист01-12/273
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам Веселівської та Токмацької ЦРЛ

261
11.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

11277/08-37 Лист18/01-492
Про нагородження Радіонова І.О. (та інші)

262
08.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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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

11172/08-32 Лист01-08/
Про виділення коштів з Фонду охорони 
навколишнього середовища

263
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

11073/08-44 Лист578/ф
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

264
12.10.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11264/08-44 Лист2175
Про виділення вантажних автомобілів "КАМАЗ" з 
причепами

265
15.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11049/08-43 Лист808/2832/17/311
Про копію постанови за позовом "Профтаксі 1"

266
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11011/08-32 Лист271/10/08-06/03-
ВІЛЬНЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

267
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11012/08-32 Лист272/10/08-06/03-
ВІЛЬНЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

268
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11035/08-41 Лист14956/46/-/04-20
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ВОЗНЕСЕНІВСЬКОГО ВП 
ДНІПРОВСЬКОГО ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації з питань заробітної плати

269
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Правові питання 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

11074/08-44 Лист7/1-6910/Мл-17
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

270
17.10.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11075/08-44 Лист11508/41/32/02-2
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МІСТІ 
ЗАПОРІЖЖІ
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

271
09.10.2017від

№
від 12.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11088/08-28 Лист33/28-812
ДУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про придбання автомобіля швидкої медичної 
допомоги

272
05.12.2017від

№
від 12.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11204/08-41 Лист14325/42/03/04-2
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ДНІПРОВСЬКОГО ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

273
01.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11213/08-41 Лист6928-1/40/-/04-2
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ДНІПРОВСЬКОГО ВП ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання копії дозволу на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "ЗАБЗ"

274
29.11.2017від

№
від 14.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11233/08-22 ЛистЕЕЦ-10/10829
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" ФІЛІЇ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ 
"УКРЗАЛІЗНИЦІ"
Про погодження розрахункового балансу 
електричної потужності на січень 2018 року

275
14.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ 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
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Форма зберігання 
документа

11246/08-37 Лист02-47/3003
ЗАПОРІЗЬКИЙ РОБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про нагородження Лисова О.О.

276
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

10996/08-41 Лист7380/39/107/01-2
Про надання інформації щодо запланованих 
видатків на 2018 рік установами, підпорядкованими 
Департаменту соціального захисту населення 
ЗОДА

277
08.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11062/08-41 Лист7406/39/107/01-2
Про надання інформації щодо запланованих 
видатків на 2018 рік в установах, підпорядкованих 
Департаменту охорони здоров'я ЗОДА

278
11.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

11028/08-39 Постанова262
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

279
06.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

11029/08-39 Лист21-28-2237
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

280
07.12.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

11205/08-31 Лист8-7998/1-17
Про надання звіту щодо виконання плану з 
інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство на 
період до 2020 року

281
12.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11013/08-34 Лист1151-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про навчання з цивільного захисту 11-22.12.2017

282
28.11.2017від

№
від 11.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

Державне агентство водних ресурсів України

11227/08-32 Лист7013/5/11-17
Про надання звіту з виконання у 2017 році 
Загальнодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року

283
07.12.2017від

№
від 14.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

11125/08-22 Лист310-01/11/5-17
Про стан виконання розпорядження КМУ № 732-р 
"Про затвердження Плану заходів із впровадження 
систем енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах"

284
12.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

11269/08-41 Лист13-111/46383
Про прибуття для надання пояснень

285
14.12.2017від

№
від 15.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

11157/08-27 Лист02/2381
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про інформаційно-просвітницькі стенди

286
05.12.2017від

№
від 13.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

40


