
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.12.17 по 22.12.17

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
Відділ фінансового забезпечення

11366/08-43 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів для виплати судового 
збору за позовом ТОВ "КОМУНТЕХ"

1
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

11284/08-32 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про затвердження реєстрової карти утилізації 
відходів ТОВ "Запорізький ливарно-механічний 
завод"

2
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11285/08-21 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про збільшення приміщення Департаменту екології 
та природних ресурсів ЗОДА

3
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11333/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження волонтерів

4
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11384/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення військовослужбовців 23-го 
окремого мотопіхотного батальйону 56-ї бригади 
ЗСУ

5
20.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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11418/08-34 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту населення)
Про затвердження Організаційно-методичних 
вказівок на 2018 рік щодо навчання населення діям 
у надзвичайних ситуаціях

6
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11419/08-34 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту населення)
Про затвердження Плану вивчення стану 
викладання, організації навчального процесу і 
підготовки студентів з дисциплін "Цивільний 
захист" та "Безпека життєдіяльності" у вищих 
навчальних закладах області у 2018 році

7
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11420/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Рєзанова О.Г., Лобанова В.Є.

8
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11425/08-25 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про дозвіл на укладання прямого договору на 
технічне обслуговування та ремонт комп'ютерного 
обладнання

9
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

11454/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про дозвіл на укладання прямого договору на 
придбання багатофункціонального пристрою

10
22.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

11455/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про дозвіл на укладання прямого договору на 
придбання багатофункціонального пристрою

11
22.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова
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11472/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів на заробітну 
плату та нарахування на неї за рахунок коштів 
медичної субвенції для КУ "Спеціалізоване 
територіальне медичне об'єднання "Психіатрія" 
ЗОР

12
22.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11473/08-25 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту)
Про укладення прямого договору надання послуг

13
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

11488/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про необхідність укладання прямого договору 
купівлі-продажу паперу

14
22.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

11489/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про необхідність укладання прямого договору 
купівлі-продажу настільних ламп

15
22.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

11299/08-10 Депутатське звернення04-25/13-1246(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про обсяги видатків на охорону здоров'я

16
12.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11314/08-10 Депутатське звернення04-34/16-284839
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання допомоги гр. Ненченку В.М.

17
12.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11382/08-10 Депутатське звернення04-34/13-282810
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про виконання Рекомендацій "Щодо подальших 
дій органів державної влади в проведенні 
верифікації соціальних виплат та пенсій"

18
11.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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11481/08-10 Депутатське звернення04-23/17-1484
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про Рішення з питань удосконалення 
функціонування закладів освіти

19
19.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

11315/08-10 Депутатське звернення187/02-08-14199
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про поліпшення житлових умов гр. Семенової О.Б.

20
27.11.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

11361/08-10 Депутатське звернення48
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про неконтрольовану вирубку лісових насаджень в 
Мелітопольському та Якимівському районах

21
14.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11362/08-10 Депутатське звернення187/02-08-14104
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про поліпшення житлових умов гр. Кожадей С.О.

22
27.11.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

11394/08-10 Депутатське звернення133-597
НДУ СУСЛОВА І.М.
Про стан виконання Стратегії захисту та інтеграції 
в українське суспільство ромської національної 
меншини до 2020 року

23
13.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

11431/08-10 Депутатське звернення278/02-455/01
НДУ САБАШУК П.П.
Про надання соціально-економічних паспортів 
установ обласного підпорядкування

24
17.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

11290/08-27 Лист1/1/414
ГО "ІНСТИТУТ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про роботу читального зала Державного архіву 
Запорізької області

25
17.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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11291/08-29 Лист06/12-02
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про українсько-литовський семінар 
"Удосконалення системи комунікацій як фактор 
розвитку кадрового потенціалу державної служби" 
22-26.01.2018 у м. Вільнюсі (Литва)

26
06.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11381/08-29 Лист450/01-5
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОЛОС"
Про виділення коштів на утримання Запорізької 
обласної організації ВФСТ "Колос" і ДЮСШ 
"Колос"

27
08.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

11438/08-33 ЛистOG-1601-107AR
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІЛОВИЙ СОЮЗ
Про участь у програмі "Структура державного і 
муніципального управління на прикладі Австрії" 
06-10.03.2018 (Австрія)

28
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

11355/08-32 Листб/н
ЛЕОНОВ А.В.
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

29
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11396/08-32 Листб/н
ФОП ГІБНЕР О.В.
Про погодження паспортів водного об'єкта на 
території Гусарківської сільської ради 
Більмацького р-ну

30
20.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11343/08-24 Лист81
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про втручання Семенівської сільської ради в 
діяльність ТОВ "УВК"

31
14.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

5
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11352/08-27 Листб/н
ДП РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР`ЄР"
Про передплату газети

32
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11357/08-47 Лист36611
ПРАТ "ДАТАГРУП"
Про абонплату за доступ до мережі інтернет

33
13.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

11408/08-41 Лист55/6/2-8645
УСБУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про вжиття заходів щодо утилізації виявлених 
небезпечних медичних відходів

34
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11477/08-32 Лист1438/12
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

35
15.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Посольства, консульства

11356/08-33 Лист70/40009
КОНСУЛЬСТВО ГРУЗІЇ В М. ДОНЕЦЬК ІЗ 
РЕЗИДЕНЦІЄЮ В М. КИЄВІ
Про планування заходів високого рівню

36
01.11.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

11373/08-43 Лист332/1128/17(2-а/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом ДО "Комбінат 
"Зірка"

37
11.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11374/08-43 Лист908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про касаційну скаргу СФГ "Женя"

38
13.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11442/08-43 Постанова908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

39
13.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Кабінет Міністрів України

11281/08-16 Лист11012/0/2-17
(В. Гройсман) Про участь у засіданні КМУ з питань 
реалізації політики розвитку підприємництва 
18.12.2017

40
16.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11292/08-09 Доручення38670/8/1-16
(В. Гройсман) Про проведення чергового засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС

41
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11302/08-09 Доручення49385/1/1-17
(В. Кістіон) Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

42
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11307/08-09 Доручення48354/1/1-17
(В. Гройсман) Про організацію укриття населення 
на випадок надзвичайних ситуацій

43
16.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11327/08-09 Доручення50084/1/1-17
(В. Федорчук) Про скасування в проектах Законів 
України "Про Державний бюджет на 2018 рік", 
"Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України" передачі на фінансування з місцевих 
бюджетів пільг окремим категоріям громадян на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг з 
тепло-, водопостачання...

44
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11328/08-03 Розпорядження903-р
Про затвердження плану заходів на 2017-2029 із 
запровадження роки з реалізації Концепції 
реалізації  державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

45
13.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11344/08-09 Доручення50399/1/1-17
(В. Федорчук) ТОВ "ВЕРФЬ АНАТОЛЬ 
РЕНЕСАНС"
Про фінансування програми побудови першого 
Козацького корабля

46
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11345/08-09 Доручення38755/23/1-17
(В. Федорчук) Про зняття з контролю завдань, 
визначених Указом Президента України від 
30.09.2017 № 300 "Про відзначення у 2017 році Дня 
Гідності та Свободи"

47
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11346/08-09 Доручення47952/1/1-17
(В. Гройсман) Про забезпечення сталого 
функціонування Запорізького аеропорту 

48
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11389/08-09 Доручення51048/0/1-17
(В. Кістіон) Про участь у селекторній нараді з 
питань утримання доріг та забезпечення 
життєдіяльності населених пунктів під час 
ускладнення погодних умов 19.12.2017

49
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11390/08-09 Доручення50691/0/1-17
(В. Гройсман) Про розробку та затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

50
16.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11391/08-09 Доручення47039/2/1-17
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 21.11.2017 № 381 "Про додаткові 
заходи щодо розвитку лісового господарства, 
раціонального природокористування та збереження 
об'єктів природно-заповідного фонду"

51
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11399/08-03 Постанова982
Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов 
надання у 2017 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці 
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої 
води...

52
06.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11406/08-09 Доручення17838/16/1-17
(П. Розенко) Про надання інформації щодо 
кількості об'єктів, до яких забезпечено 
безперешкодний доступ осіб з інвалідністю

53
20.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ 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, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11407/08-09 Доручення46489/211/1-16
(П. Розенко) Про стан реалізації завдань, 
визначених Указом Президента України від 
13.12.2016 № 553 "Про заходи, спрямовані на 
забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю"

54
20.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11428/08-09 Доручення45774/1/1-17
(В. Гройсман) Про погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати в ДП «Хлібна база № 74» 

55
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11433/08-09 Доручення50597/1/1-17
(В. Кириленко) Про щорічне оцінювання фізичної 
підготовленості населення України

56
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11434/08-09 Доручення48848/1/1-17
(С. Кушнір) ТОВ "УМВЕЛЬТ Україна"
Про вирішення питання оплати заборгованості 
ТОВ "УМВЕЛЬТ-Запоріжжя"

57
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11435/08-09 Доручення50396/1/1-17
(С. Кубів) Про оплату праці працівників 
Запорізької ОДА

58
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11466/08-09 Доручення50914/1/1-17
(В. Федорчук) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про організацію у закладах освітньої галузі 
оргзаходів з безпеки дорожнього руху в Україні

59
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

11297/08-47 Лист641
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про підключення до СЕВ ОВВ

60
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11289/08-32 Лист5/4.1-8/11505-17
Про облік територій та об'єктів ПЗФ

61
14.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

11286/08-33 Лист4602-05/46862-0
Про надання грантів для фінансування 
інноваційних рішень і винаходів

62
14.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11326/08-27 Лист4504-07/47091-0
Про засідання Ради туристичних міст і регіонів 
21.12.2017 (м. Київ)

63
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11336/08-33 Лист4602-05/47139-0
Про перелік виставок і ярмарків, яким надається 
статус міжнародних або національних у 2018 році

64
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11375/08-20 Лист2106-11/47332-0
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 
2017 рік

65
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11485/08-33 Лист3903-05/48165-0
Про проведення міжнародних форумів

66
22.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

11308/08-27 Лист12-03/15-12
Про розміщення соціальної реклами

67
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

11395/08-29 Лист9860/4.1
Про хід виконання завдань Протокольного рішення 
Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів 
України в Олімпійських, Паралімпійських і 
Дефлімпійських іграх...

68
18.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11462/08-29 Лист9977/3.3
Про розвиток молодіжних 
консультативно-дорадчих органів в Україні

69
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
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Міністерство оборони

11295/08-44 Лист220/8859
Про цільове використання та відчуження земель 
оборони

70
16.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11458/08-29 Лист1/9-705
Про використання веслувально-спортивної бази у с. 
Добротвір Львівської області у зимово-весняний 
період

71
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11332/08-28 Лист02.1/33451
Про комунікаційну кампанію з впровадження 
реформи системи охорони здоров'я

72
15.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

11282/08-19 Лист7/7-13790
Про пропозиції до бюджетних асигнувань 
загального та спеціального фондів держбюджету в 
розрізі інвестиційних програм

73
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11283/08-19 Лист7/7-13789
Про пропозиції до бюджетних асигнувань 
загального та спеціального фондів держбюджету в 
розрізі інвестиційних програм

74
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11300/08-19 Лист7/19-13804
Про моніторинг стану завершення у 2017 році 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку

75
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11312/08-24 Лист7/11-12767
Про забезпечення винесення в натурі у містах меж 
ділянок існуючих об`єктів благоустрою зеленого 
господарства

76
23.11.2017від

№
від 18.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11319/08-24 Лист7/15-11337
Про індекси зміни вартості будівельних робіт...

77
25.10.2017від

№
від 18.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11350/08-33 Лист7/19-13654
Про обгрунтування щодо необхідності поєднання 
грантів

78
12.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11358/08-19 Лист7/19-13884
Про розподіл державного фонду регіонального 
розвитку у 2018 році

79
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11368/08-20 Лист7/19-13472
Про використання субвенції на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

80
07.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11403/08-24 Лист7/19-13933
Про результати відео-наради щодо актуальних 
питань регіонального розвитку та інших питань 
розвитку будівельної галузі

81
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11404/08-19 Лист7/19-13934
Про виконання заходів інвестиційної програми

82
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11409/08-26 Лист7/17-13952
Про результати перевірок з питань підготовки 
навчальних закладів до 2017/18 навчального року

83
19.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11436/08-24 Лист7/9-13993
Про проведення селекторної наради з питань 
проходження опалювального сезону 27.12.2017

84
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11437/08-29 Лист7/19-13991
Про здійснення попередньої оплати проектів з 
будівництва футбольних полів зі штучним 
покриттям

85
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11486/08-24 Лист7/21-13373
Про керівництво ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект"

86
06.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11296/08-35 Лист24697/0/2-17/13
Про надання інформації щодо виконання рішення 
Європейського суду з прав людини у справі 
"Галина Іванівна Бурма проти України та 207 
інших заяв"

87
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11334/08-30 Лист24896/0/2-17/37
Про рекомендації щодо діяльності комісії з питань 
захисту прав дитини

88
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11335/08-35 Лист24881/0/2-17/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги 

89
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11414/08-35 Лист25135/0/2-17/23
Про надання інформації щодо соціального захисту 
бездомних осіб

90
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11415/08-35 Лист25134/0/2-17/23
Про надання інформації щодо виконання Основних 
напрямів запобігання бездомності

91
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

11298/08-20 Лист35140-05-21/354
Про перевірку місця реєстрації реєстраторів 
розрахункових операцій

92
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11439/08-20 Лист04130-17-9/3591
Про складання розпису Державного бюджету 
України на 2018 рік

93
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11464/08-20 Лист05110-14-21/360
Про Закон України "Про Державний бюджет 
України на 2018 рік"

94
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Мелітопольський міськвиконком

11320/08-20 Лист02-24/1008-1
Про фінансування заходу "Відновлення 
гідрологічного режиму та санітарного стану 
струмка Кізіярського в м. Мелітополі Запорізької 
обл."

95
12.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

11444/08-20 Лист2625/21-15
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам КУ "Токмацька ЦРЛ"

96
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11457/08-24 Лист2615/21-13
Про передбачення коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації на об'єкт 
"Реконструкція очисних споруд міста Токмак 
Запорізької області"

97
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Молочанська міська рада

11294/08-20 Лист1062
Про виділення коштів для завершення робіт на 
об'єкті "Будівництво напірного каналізаційного 
колектору м. Молочанськ"

98
12.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

11424/08-20 Лист2125/02-01-15
Про виділення коштів на ремонт та розвиток 
дорожньо транспортного господарства Оріхівської 
міської ОТГ

99
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

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

11322/08-10 Депутатське звернення425
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про фінансування заходу "Зелена Садиба 
Атманаю"

100
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11348/08-10 Депутатське звернення216
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про виділення приміщення за адресою: вул. 
Українська, 50, м. Запоріжжя

101
13.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11429/08-10 Депутатське звернення217
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про виділення приміщення за адресою: вул. 
Українська, 50, м. Запоріжжя

102
18.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласна рада

11323/08-17 Лист01-26/1141
Про надання інформації щодо використання коштів 
обласного бюджету, спрямованих на 
соціально-економічний розвиток Запорізької 
області

103
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11353/08-17 Лист01-16/1102
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про пояснення щодо відсутності Трегубова В.Ю. 
на робочому місці

104
15.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11451/08-17 Лист5325/01-17
ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію водогону 
сіл Привільне-Богданівка

105
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11452/08-17 Лист5327/01-11
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР"
Про придбання радіометричного приладу

106
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

11453/08-17 Лист5323/01-11
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію Будинку культури с. 
Данило-Іванівка Мелітопольського р-ну

107
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11412/08-10 Депутатське звернення290
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
19.12.2017

108
19.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11459/08-10 Депутатське звернення291
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.12.2017

109
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11480/08-10 Депутатське звернення292
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
21.12.2017

110
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

11330/08-22 ЛистZp02.2-2-СЛ-256
Про припинення газопостачання в сел. Сонячне 
19-22.12.2017

111
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11465/08-22 Лист06/13-2277
Про ситуацію на електро-хіміко-металургійному 
підприємстві з виробництва титану губчастого ТОВ 
"ЗТМК"

112
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

11377/08-22 ЛистУГЕ/07-31666
Про узгодження скоригованих загальновиробничих 
норм питомих витрат ПЕР

113
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Військові частини

11364/08-44 Лист3/33/22-2917
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про розміщення агітаційних матеріалів

114
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11365/08-44 Лист3/33/22-2916
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про проведення ритуалу прийняття присяги 
23.12.2017

115
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11450/08-44 Лист334
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2189
Про надання шефської допомоги

116
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

11475/08-24 Лист17680/06
Про зміну даних в документах щодо отримання 
ліцензії

117
18.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11476/08-21 Лист28-04/27772
Про впорядкування процедури відчуження житла 
працівникам

118
19.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11331/08-23 Лист5383
ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКА БІОТЕС"
Про надання інформації щодо посівних площ

119
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

11463/08-32 Лист052/21-12
ТОВ "МУНІЦИПАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА 
КОМПАНІЯ"
Про утилізацію медичних відходів

120
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11469/08-22 Лист2449
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження питомих витрат електроенергії

121
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ 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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11479/08-32 Листб/н
ТОВ "ВЕЛЕС АГРОТРЕЙД"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

122
22.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11354/08-22 Лист5657/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про визначення технологічного мінімуму 
споживання природного газу

123
14.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11405/08-32 Листб/н
ФГ "ГУЗЄЄВ-2007"
Про приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства договору оренди водного об'єкта

124
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11441/08-32 Лист284
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про відкликання добровільної відмови від 
користування мисливськими угіддями

125
14.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11446/08-36 Лист313
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про встановлення надбавки Савенковій О.О.

126
19.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

11460/08-32 Лист10/1364
Про дозвіл на розробку проектів землеустрою для 
відведення трьох земельних ділянок

127
14.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11410/08-38 Лист49/12г
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про виготовлення військового устаткування 
"Командний блок"

128
19.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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11478/08-38 Лист43
ЗАПОРІЗЬКА ГО "ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ТВАРИН 
"ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ"
Про вилов та вивезення безпритульних тварин

129
06.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

11311/08-24 Лист01-12/2544-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії

130
12.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11337/08-24 Лист8475
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про виплату з різниці в тарифах

131
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11440/08-24 Лист01-12/2571-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення

132
15.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

11321/08-43 Лист2/330/428/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Мелітопольської 
місцевої прокуратури

133
12.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11370/08-43 Лист2/330/426/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Мелітопольської 
місцевої прокуратури

134
14.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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11371/08-43 Лист2/330/423/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Мелітопольської 
місцевої прокуратури

135
13.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11443/08-43 Лист02-02/619
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про адміністративну справу за позовом Старун 
С.М.

136
18.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11483/08-43 Лист2/330/419/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про цивільну справу за позовом Мелітопольської 
місцевої прокуратури

137
18.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11383/08-32 Лист21/5555
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

138
18.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Учбові заклади

11421/08-26 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НВК І-ІІІ 
СТУПЕНІВ "РЕАЛ"
Про внесення змін щодо підпорядкування 
навчального закладу

139
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11422/08-26 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НВК І-ІІІ 
СТУПЕНІВ "РЕАЛ"
Про включення до переліку шкіл щодо проведення 
екстернату для приватних закладів

140
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11447/08-32 Лист01-26/1544
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про відновлення меж земельної ділянки

141
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11484/08-21 Лист35-54/3936
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про концепцію створення виробничо-освітнього 
бізнес-інкубатора

142
18.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

11349/08-15 Лист04-01/4321
(В. Ковальчук) Про щорічне оцінювання державних 
службовців

143
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

11301/08-15 Лист02-01/2150
(І. Райнін) Про Протокольне рішення за 
результатами шостого засідання Ради 
регіонального розвитку від 24.10.2017

144
16.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Президент України

11303/08-02 Указ408/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня місцевого самоврядування

145
07.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11304/08-02 Указ409/2017
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

146
07.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11305/08-02 Указ361/2017
Про оголошення в Україні 2018 року Роком 
реалізації правопросвітницького проекту "Я маю 
право!"

147
14.11.2017від

№
від 18.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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11306/08-02 Указ398/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди 26-ї річниці підтвердження всеукраїнським 
референдумом Акта проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року

148
01.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11461/08-02 Розпорядження226/2017-рп
Про призначення В. Дудукалова головою 
Токмацької районної державної адміністрації 
Запорізької області

149
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

11423/08-37 Лист01-18/1484
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Владіміровій Л.Г.

150
19.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11445/08-29 Лист01-31/1498
Про запрошення на урочисті заходи в КУ 
"Фізкультурно-оздоровчий комплекс "Таврія" 
28.12.2017

151
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11470/08-20 Лист01-22/1480
Про використання коштів субвенції на 
соціально-економічну компенсацію ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

152
18.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

11359/08-37 Лист01-27/1408
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Цимбалюк Л.І.

153
13.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

11310/08-22 Лист288/01-27
Про замовлення проектно-кошторисної 
документації на проведення дорожніх ремонтних 
робіт

154
11.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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11316/08-37 Лист289/01-15
Про нагородження Кубрака В.В.

155
11.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11397/08-32 Лист0751/01-17
Про надання дозволу на передачу в суборенду 
земельної ділянки ТОВ "Компанія Система"

156
18.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11342/08-36 Лист02-02/162-к
Про погодження надбавки Мангулу О.А.

157
07.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11471/08-21 Лист01-23/531
Про розгляд рішення Чернігівського районного 
суду щодо звернення стягнення на заставлене 
майно шляхом визнання на нього права власності

158
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

11360/08-36 Лист01-24/0893
Про погодження звільнення Качур О.Д.

159
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

11416/08-20 Лист12-09/0842
Про виділення коштів для завершення робіт на 
об'єкті "Будівництво напірного каналізаційного 
колектору м. Молочанськ"

160
19.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

11417/08-36 Лист01-11/0711
Про погодження надбавки Дудукалову В.С.

161
19.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
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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

11288/08-20 Лист01-13/975
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про кошторисну документацію на капітальний 
ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Лісова, 
смт Балабине

162
14.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11325/08-20 Лист230/01-09-01
МАЛОТОКМАЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання машини для збору ТВП

163
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11338/08-24 Лист1664/02-01-18
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану населеного пункту

164
15.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11339/08-24 Лист1666/02-01-18
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану населеного пункту

165
15.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11340/08-24 Лист1665/02-01-18
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану населеного пункту

166
15.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11378/08-39 Лист188
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

167
18.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

11379/08-35 Лист02-01-15/443
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про отримання учасниками АТО матеріальної 
допомоги за рахунок коштів обласного 
благодійного телемарафону

168
11.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

11380/08-20 Лист01/31-1498
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

169
08.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11426/08-24 Лист2233/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про дозвіл на не проведення експертизи проектної 
та кошторисної документації за об'єктом 
"Капітальний ремонт приміщення Розумівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів"

170
21.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

11386/08-47 Доповідна запискаб/н
Про залучення спеціаліста відділу 
інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату 
ОДА для проведення інвентаризації програмного 
забезпечення в Департаменті екології та природних 
ресурсів ЗОДА

171
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

11385/08-47 Лист08/522
Про доступ користувачів до АС ЗОДА-5

172
20.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Служба у справах дітей

11400/08-36 Лист01-12/1548
Про недопущення скорочення штатної чисельності 
служб у справах дітей

173
20.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

11474/08-21 Лист746/03-17
Про продовження строку дії договору оренди 
державного нерухомого майна

174
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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Апеляційний суд Запорізької області

11482/08-43 Лист22ц/778/4800/17
Про судову повістку на 18.01.2018

175
14.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11324/08-20 Лист07.5-09.1/198-10
Про направлення копії Протоколу щодо порушення 
бюджетного законодавства

176
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

11313/08-35 Лист08/03.4-05/8252
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
ДП "Палац культури енергетиків" ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

177
14.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління юстиції

11293/08-41 Лист11533-12-04/12.
Про проведення Всеукраїнського тижня права

178
15.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11401/08-43 Ухвала908/2522/17
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

179
13.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11402/08-43 Ухвала908/2092/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Аграрна 
рибогосподарська компанія "Прибой"

180
13.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

11351/08-41 Лист5472/9/08-01-05-
Про внесення змін до Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області

181
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11388/08-43 Лист372/8-01-10-06
Про уточнюючий адміністративний позов

182
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

11367/08-20 Лист01-08/1250
Про виділення коштів на проведення заходів з 
охорони та захисту лісу

183
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

11387/08-44 Лист720/ф
Про бюджетні призначення для забезпечення 
перевезення боєприпасів

184
18.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11411/08-44 Лист723/ф
Про прогнозні розрахунки для надання шефської 
допомоги

185
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11449/08-44 ЛистМ-1616нт
Про результати перевірки мобілізаційної готовності 
транспортних засобів

186
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11369/08-43 Лист808/1999/17/317
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Україна"

187
13.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11372/08-43 Лист808/3598/17/320
Про копію ухвали щодо відкриття провадження в 
адміністративній справі та судову повістку на 
20.12.2017

188
14.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11329/08-41 Лист13-148
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ВП 
ДНІПРОВСЬКОГО ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо розпорядників 
бюджетних коштів, які виділяються для допомоги 
внутрішньо-переміщеним особам

189
18.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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11363/08-41 Лист15575/46/01/06-2
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО ВП 
ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо КЗ "Вільнянська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

190
19.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

11393/08-41 Лист119-13982вих.17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів суб'єктам господарської діяльності за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9

191
18.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11398/08-41 Лист1-0056-59
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про розпорядження Якимівської РДА від 
21.12.2009 № 1060 (помилково датоване 
21.12.2010) "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
на території Атманайської сільської ради"

192
20.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11392/08-41 Лист04/7-629вих.-17
Про участь у нараді з питань протидії злочинності 
21.12.2017

193
15.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11430/08-41 Лист05/1-1103вих-17
Про надання інформації щодо реконструкції 
обласного протитуберкульозного диспансеру

194
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11467/08-41 Лист05/3-2517-16
Про розробку проекту землеустрою гр. Лісун О.П.

195
20.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

11287/08-22 Лист10/2337
Про акт приймання-передачі доріг місцевого 
значення

196
14.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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11347/08-41 Лист7617/39/107/03/-
Про надання інформації щодо виконання заходів 
"Біологічна меліорація Каховського та 
Дніпровського водосховищ шляхом відтворення 
білого та строкатого товстолобиків (молодь)

197
18.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11432/08-41 Лист7495/39/107/01-2
Про дозвільну документацію ТОВ "Токмацький 
ветсанзавод"

198
13.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11468/08-41 Лист7686/39/107/01-2
Про усунення недоліків проведення аукціону

199
21.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11309/08-41 Лист59/6/2-2066нт
Про передумови поширення епізоотій

200
14.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

11427/08-41 Лист59/3/3-2774нт
Про надання інформації стосовно Дубового Г.В.

201
19.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

11448/08-36 Лист01.4/4870
Про збереження архівних відділів

202
19.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

11317/08-20 Лист14-08/915-18317
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за 9 місяців 2017 року

203
03.11.2017від

№
від 18.12.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11318/08-34 Лист02-17756/161
Про проведення тренувань органів управління та 
сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій

204
12.12.2017від

№
від 18.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п
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номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11413/08-34 Лист16-18337/161
Про хід виконання плану основних заходів 
цивільного захисту у 2017 році

205
20.12.2017від

№
від 21.12.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

11487/08-41 Лист11473/9/28-10-2
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації стосовно гр. Остопарченко 
І.В. (та інші)

206
18.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

11456/08-32 Лист1263/ЗП/30-17
Про погодження плану роботи сектору у 
Запорізькій області на 2018 рік

207
19.12.2017від

№
від 22.12.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

11376/08-22 Лист317-01/17/5-17
Про надання інформації щодо виробництва 
альтернативних видів палива у 2017 році

208
19.12.2017від

№
від 20.12.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

11341/08-36 Лист178/20/22-17
Про моніторинг реалізації державної політики у 
сфері державної служби у частині засад 
дисциплінарної відповідальності державних 
службовців

209
13.12.2017від

№
від 19.12.2017
№ 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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