
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.01.18 по 12.01.18

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
Голова ОДА

00341/08-09 Протокол голови ОДА11
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ паперовий паперова

Заступники голови ОДА

00178/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на підтримку команд з 
ігрових видів спорту

2
09.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00216/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про створення територіального дорожнього фонду 
Запорізької області

3
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00221/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про планування доходів спеціального фонду 
обласного бюджету від перевиконання показників 
надходження митних платежів в рамках 
експерименту з фінансового забезпечення 
реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг 
загального користування та планування видатків на 
2018 рік

4
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00223/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про оздоровлення та відпочинок дітей, працівників 
бюджетної сфери за рахунок коштів обласного 
бюджету у 2018 році

5
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова



№
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

00232/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення меценатів обласного благодійного 
телемарафону до Дня Захисника України та Дня 
ЗСУ

6
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00319/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів обласного бюджету в 2018 
році на об'єкти, фінансування яких у 2017 році 
здійснювалось в рамках регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки

7
11.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00320/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про відкриття нового автобусного маршруту 
загального користування "Мелітополь (АС-2) - 
Старобогданівка (Михайлівський р-н), ч/з 
Новобогданівку, Привільне, Зразкове"

8
11.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00321/08-40 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про надання пояснень голови Вільнянської РДА 
щодо причин невиконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.01.2017 № 7 "Про 
здійснення моніторингу регулювання земельних 
відносин..."

9
11.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00374/08-25 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент капітального 
будівництва)
Про погашення заборгованості, за рішенням суду, 
перед підрядною організацію за виконані роботи з 
газифікації села Малі Щербаки Василівського р-ну, 
І черга будівництва

10
12.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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00375/08-51 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про Програму впровадження регіонального 
веб-порталу адміністративних послуг Запорізької 
області

11
12.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00376/08-51 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про Програму впровадження елементів 
електронного урядування в місцевих органах 
виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування Запорізької області на 2017-2019 
роки

12
12.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00251/08-15 Лист189/7
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"РОЗВИТОК ТРУБОПРОВІДНОГО 
ТРАНСПОРТУ..."
Про участь у засіданні 18.01.2018 (м. Київ)

13
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00362/08-01 Закон України2220-VIII
Про ратифікацію Угоди про заохочення та захист 
інвестицій між Україною та Фондом міжнародного 
розвитку ОПЕК

14
05.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00363/08-01 Закон України2234-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення захисту права дитини на 
належне утримання шляхом вдосконалення 
порядку примусового стягнення заборгованості зі 
сплати аліментів

15
07.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00364/08-01 Закон України2229-VIII
Про запобігання та протидію домашньому 
насильству

16
07.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00365/08-01 Закон України2210-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення ведення бізнесу та 
залучення інвестицій емітентами цінних паперів

17
16.11.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

00366/08-01 Закон України2244-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
тимчасових дозволів на мовлення в зоні 
проведення антитерористичної операції та 
прикордонних районах України

18
07.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00367/08-01 Закон України2227-VIII
Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України з 
метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами

19
06.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00252/08-08 Депутатське звернення04-33/06-2(960)
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про штатну чисельність працівників служб у 
справах дітей

20
02.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00253/08-08 Депутатське звернення04-33/03-1(332)
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про Рекомендації на тему: "Роль дитячого руху та 
учнівського самоврядування у розвитку 
громадянського суспільства"

21
02.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Народні депутати України

00259/08-08 Депутатське звернення20 86182
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Матвейшина Є.Л.

22
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00281/08-08 Депутатське звернення274/2-1
НДУ НЕДАВА О.А.
Про забезпечення фінансування природоохоронних 
заходів

23
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00288/08-08 Депутатське звернення38/01
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про фінансування природоохоронних заходів м. 
Бердянськ

24
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00317/08-15 Лист8-328-20/1145
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЗА РОЗВИТОК РІЧОК УКРАЇНИ"
Про участь у круглому столі з питань 
суднобудування та судноплавства 17.01.2018 (м. 
Київ)

25
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00217/08-28 Лист2-2898/17-70
Про результати моніторингового візиту щодо 
з'ясування стану дотримання прав пацієнтів 
Новозлатопільської психіатричної лікарні

26
28.12.2017від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00218/08-28 Лист2-2899/17-70
Про результати моніторингового візиту щодо 
з'ясування стану дотримання прав мешканців, які 
проживають у Орловському психоневрологічному 
інтернаті

27
28.12.2017від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

00250/08-40 Лист01
ГС "АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ"
Про участь Спіциної Л.В. у семінарі 16-28.01.2018 
(Закарпатська обл.)

28
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00337/08-44 Лист09/01-01
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь в українсько-литовському семінарі 
12-16.02.2018 в м. Вільнюсі (Литва)

29
09.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00353/08-41 Листб/н
ПРОГРАМНА РАДА ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ
Про проведення Європейського Конгресу 
Місцевого Самоврядування 26-27.04.2018 у м. 
Кракові (Польща)

30
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Заповідники

00264/08-37 Лист04/25-12
НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
Про проведення виставки "Києво-Печерська Лавра 
- святиня України" в Запорізькій області

31
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00194/08-46 Лист45/2-199
ДНІПРОВСЬКИЙ ВП ГУНП В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про арешт на медичні відходи

32
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00206/08-32 Лист283-2018
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ"
Про участь Озерової Т.Я. у семінарі 11.01.2018 у м. 
Одеса

33
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00258/08-19 Лист9
ГРУПА РАДНИКІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В 
УКРАЇНІ
Про навчальний тренінг з управління проектним 
циклом 24-26.01.2018 в м. Дніпро

34
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00269/08-49 Адвокатський запит02
АДВОКАТ МАЙСТРО Д.М.
Про надання інформації щодо перебування на 
посаді Чмельової В.В.

35
11.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00332/08-22 Лист325/1
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про участь у ІІ міжнародній спеціалізованій 
виставці CITY TRANS UKRAINE 2018 
12-13.01.2018 (м. Київ)

36
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00334/08-44 Лист28/7
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА В УКРАЇНІ ПРИ КМУ
Про надання інформації щодо козацьких 
громадських об'єднань

37
05.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00344/08-40 Лист4/1008
ГОРНОСТАЇВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

38
19.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00378/08-29 Лист30/0/2-18
ТОМАКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про інформування щодо підтоплення селища 
Томаківка у разі руйнування греблі Дніпровської 
ГЕС

39
12.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Посольства

00330/08-41 Лист61616/17-800-79
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ЙОРДАНСЬКОМУ 
ХАШИМІТСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ
Про надання інформаційних матеріалів

40
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Приазовський національний природний парк

00261/08-39 Лист19/06-04
Про зміцнення державного контролю за охороною 
біоресурсів Молочного лиману

41
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ 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

Суди

00175/08-49 Лист753/15378/17/85
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Про запит щодо надання персональних даних 
Кучинської Я.В.

42
12.12.2017від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00176/08-49 Лист753/15312/17/84
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Про запит щодо надання персональних даних 
Кірєєва С.І.

43
08.12.2017від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00177/08-49 Лист753/15317/17/84
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
Про запит щодо надання персональних даних 
Ярової А.В.

44
13.12.2017від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00200/08-49 Лист808/3726/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1"

45
02.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00201/08-49 Лист808/3726/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1"

46
02.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00359/08-18 Лист0034-18
Про Інформаційно-аналітичну довідку щодо 
опрацювання звернень, які надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом грудня 2017 року

47
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00169/08-06 Доручення47966/3/1-17
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про внесення змін до 
постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 щодо 
перерахунку вартості проектів Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

48
03.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00182/08-06 Доручення14053/79/1-12
(С. Кубів) Про заходи щодо покращення якості 
молока

49
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00183/08-06 Доручення10811/100/1-09
(П. Розенко) Про виконання положень Указу 
Президента України від 02.03.2009 № 113 "Про 
першочергові заходи щодо поліпшення становища 
осіб з вадами зору" 

50
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00184/08-06 Доручення52220/1/1-17
(С. Кубів) Про виконання законодавства з питань 
державної допомоги

51
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00185/08-06 Доручення252/1/1-18
(С. Кубів) Про доцільність подальшого 
перебування Боровка О.Є. на посаді начальника 
Державної екологічної інспекції у Запорізькій 
області

52
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00186/08-06 Доручення790/0/1-18
(В. Бондаренко) Про розміщення інформаційних 
табличок на кожному з об'єктів інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку

53
09.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00187/08-06 Доручення52677/1/1-17
(П. Розенко) Про результати аудиту ефективності 
управління майном професійно-технічних 
навчальних закладів державної форми власності

54
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00271/08-06 Доручення52297/1/1-17
(С. Дехтяренко) ДП "ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ"
Про вирішення питання фінансування наданих 
населенню пільг та субсидій по природному газу

55
11.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00272/08-06 Доручення38670/9/1-16
Про проведення чергового засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 12.01.2018

56
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00273/08-06 Доручення50388/1/1-17
(Г. Зубко) Про нанесення шкоди економічним 
інтересам держави в особі ЗДП "Кремнійполімер"

57
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00274/08-03 Постанова1087
Про затвердження Порядку здійснення 
дисциплінарного провадження стосовно міністрів 
та їх заступників, керівників інших центральних 
органів виконавчої влади та їх заступників, 
керівників місцевих органів виконавчої влади та їх 
заступників, на яких не поширюється 
законодавство про державну службу 

58
27.12.2017від

№
від 11.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00275/08-03 Постанова1089
Про внесення змін до Держаної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року

59
20.12.2017від

№
від 11.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00276/08-03 Постанова1071
Про затвердження Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України

60
13.12.2017від

№
від 11.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00277/08-03 Розпорядження929-р
Про розподіл нерозподілених видатків освітньої 
субвенції для територій Донецької та Луганської 
областей, на яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 
повному обсязі свої повноваження, у 2017 році

61
18.12.2017від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00278/08-03 Розпорядження932-р
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до 
розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 861 

62
20.12.2017від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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00279/08-03 Розпорядження992-р
Про затвердження плану заходів щодо відзначення 
100-річчя Національної академії наук України

63
27.12.2017від

№
від 11.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00357/08-06 Доручення52464/2/1-17
(П. Розенко) Про рекомендації науково-практичної 
конференції за міжнародною участю "Формування 
публічної служби, чутливої до людей з особливими 
потребами: цифрові технології"

64
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00358/08-03 Постанова11
Про внесення змін до пункту 4 Положення про 
Міністерство юстиції України 

65
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00254/08-39 Лист5/4.1-15/242-18
Про проведення в Україні кампанії Година Землі 
2018 24.03.2018

66
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00213/08-41 Лист4602-04/728-06
Про міжнародну виставку торгівлі послугами 
28.05-01.06.2018 у м. Пекін (КНР)

67
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00355/08-41 Лист4602-04/1375-06
Про виставкові заходи в Ірані 30.01-02.02.2018

68
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

00170/08-38 Лист12-01/04-01
Про розміщення соціальної реклами

69
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11



№
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

00369/08-38 Лист12-13/09-01
Про розміщення соціальної реклами (січень-лютий 
2018)

70
09.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00235/08-50 ЛистЗ/Л-01
ЕКСПЕРТНА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Про перенесення засідання членів Комітетів 
Експертної ради на 12.01.2018 (м. Київ)

71
04.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00318/08-22 Лист108/25/14-18
Про кандидатури до складу робочої групи щодо 
взаємодії різних видів транспорту під час 
організації перевезень до морських торговельних 
портів

72
11.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00247/08-37 Лист17/18/14-18
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини до 
2020 року

73
03.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00190/08-34 Лист5/3.2
Про надання звіту щодо виконання Програми 
"Молодь України" у 2017 році

74
02.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00220/08-32 Лист1/11-13826
Про засідання робочої підгрупи з питань освіти і 
культури 16.01.2018 (м. Київ)

75
28.12.2017від

№
від 10.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00285/08-34 Лист1/9-12
Про проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості учнівської молоді

76
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00333/08-32 Лист1/9-21
Про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів

77
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

12
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00166/08-20 Лист7/13-92
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження розподілу у 2018 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад"

78
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00188/08-19 Лист7/19-250
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

79
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00193/08-22 Лист7/21-98
Про відновлення господарської діяльності КП 
"Кремнійполімер"

80
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00234/08-19 Лист7/19-171
Про чисельність населення, яке проживає на 
території зони спостереження

81
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00282/08-26 Лист7/10-299
Про продовження щотижневого моніторингу 
тарифів у 2018 році

82
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00329/08-29 Лист7/9-255
Про заходи з підготовки об'єктів та систем 
житлово-комунального господарства до пропуску 
льодоходу, повені та паводків у 2018 році

83
05.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00331/08-26 Лист7/9-374
Про проекти для участі у конкурсному відборі за 
бюджетною програмою "Питна вода України"

84
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00180/08-35 Лист343/0/2-18/37
Про протокольне рішення за результатами 
селекторної наради з питань організації 
оздоровлення та відпочинку дітей від 01.12.2017

85
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

13
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00215/08-28 Лист377/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

86
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00256/08-28 Лист333/0/2-18/17
Про вжиття заходів щодо отримання послуг 
установ охорони здоров'я особам з інвалідністю

87
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00270/08-28 Лист485/0/2-18/38
Про надання інформації щодо закладів для жертв 
домашнього насильства

88
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00291/08-22 Лист01-0195/35
Про встановлення вагових комплексів на в'їзді до 
м. Бердянська

89
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00292/08-20 Лист01-0215/26
Про виділення коштів з обласного екофонду

90
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00293/08-20 Лист01-0214/26
Про надання гарантій щодо співфінансування

91
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00249/08-32 Лист01-01-21/3768
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про пропозицію щодо включення до складу 
постійно діючої Координаційної ради по боротьбі з 
порушенням прав інтелектуальної власності

92
29.12.2017від

№
від 10.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком
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00345/08-20 Лист02-12/11-3
Про повернення коштів іншої субвенції та 
дотримання умов договору

93
05.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

00299/08-22 Лист02-01-21/108
Про вирішення питання щодо заборони 
відключення об'єктів соціальної сфери від 
газопостачання

94
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00303/08-08 Депутатське звернення01
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування експлуатаційного утримання 
дороги О081030 Арабка - Астраханка - 
Мордвинівка - Гірсівка - Степанівка Перша

95
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00304/08-08 Депутатське звернення02
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування капітального ремонту даху 
Костянтинівської спеціалізованої різнопрофільної 
школи І-ІІІ ст "Прометей"

96
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00305/08-08 Депутатське звернення03
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування будівництва спортивних 
майданчиків та благоустрою території 
Костянтинівської сільської ради

97
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00306/08-08 Депутатське звернення04
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування капітального ремонту будівлі 
ДНЗ "Веселка"

98
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова
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00307/08-08 Депутатське звернення05
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування будівництва футбольного поля в 
с. Костянтинівка

99
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00308/08-08 Депутатське звернення06
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування проекту рекультивації кар'єрів с. 
Костянтинівка

100
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00309/08-08 Депутатське звернення07
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування капітального ремонту будівлі 
ДНЗ "Теремок"

101
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00310/08-08 Депутатське звернення08
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування капітального ремонту будівлі 
Костянтинівської дитячої музичної школи

102
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00311/08-08 Депутатське звернення30
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виконання робіт по об'єкту "Проведення 
першочергових заходів щодо ліквідації 
надзвичайної ситуації по підтопленню с. 
Костянтинівка"

103
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00328/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про включення до Плану фінансування перелік 
об'єктів за рахунок коштів обласного бюджету на 
2018 рік

104
11.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Обласна рада

00189/08-54 Лист5541/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів для перезарядки апаратів з 
проведення променевої терапії

105
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00243/08-54 Лист5594/01-13
КУ "МАТВІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ" ЗОР
Про аварійну ситуацію на башті Рожновського

106
04.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00268/08-49 Лист808/1699/17
Відзив по справі № 808/1699/17 на уточнений 
адміністративний позов Головного управління 
ДФС у Запорізькій області до Запорізької обласної 
ради та КП "Облводоканал" ЗОР

107
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00297/08-54 Лист0017/01-11
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання сміттєвозів

108
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00313/08-32 Лист0076/01-13
Про звернення депутатів Оріхівської районної ради 
щодо функціонування ДНЗ "Оріхівський 
професійний ліцей"

109
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00340/08-54 Лист0018/01-11
ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"
Про пільгові перевезення пасажирів

110
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

00346/08-22 Лист007-41/412
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
лютий 2018 року

111
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

00219/08-43 Лист1109-15-14
Про нагородження Сарани Т.А. (та інші)

112
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини
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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

00238/08-48 Лист81
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази...

113
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00289/08-48 Лист3/33/26-70
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про незалучення військовослужбовців до несення 
служби на певних блокпостах

114
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00336/08-43 Лист112
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Єрьоменка С.Г.

115
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00228/08-22 Лист09/01/18/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Запоріжжя (АС-3) - Малокатеринівка"

116
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00241/08-40 Лист77
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про надання інформації щодо укладення договору 
оренди земельних ділянок

117
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00242/08-22 Лист8
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про Довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах

118
03.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00335/08-40 Лист5
ТОВ "ІНДУСТРІЯ, ЛТД"
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

119
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00338/08-43 Лист100/456
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про нагородження Ткачова І.Е. (та інші)

120
21.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00347/08-21 Лист06/4
ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ"
Про перелік державного майна

121
09.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

00371/08-40 Лист44/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про поновлення договорів оренди землі

122
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00379/08-22 Лист59
ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

123
26.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00207/08-28 Лист1
ТАВРІЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
МИЛОСЕРДЯ ІМЕНІ НЕСТОРА МАХНА
Про надання інформації щодо заробітної плати 
Антонова В.І.

124
03.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00210/08-22 Лист37/20
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про законопроект щодо врегулювання 
заборгованості за спожиті енергоносії

125
04.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00227/08-22 Лист6
КП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ АГЕНТСТВО"
Про складання енергетичних паспортів

126
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00240/08-22 Листб/н
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про нелегальні перевезення фірми "БАСТУР"

127
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00349/08-40 Лист127
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про отримання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою

128
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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00380/08-18 Лист13
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої "гарячої лінії" 23.01.2018

129
12.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00267/08-49 Лист12/22
Про відзив по справі № 808/1699/17 по 
уточнббчому адміністративному позову про 
звернення стягнення податкового боргу КП 
"Облводоканал" ЗОР на кошти Запорізької 
обласної ради

130
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00316/08-20 Лист05/32
Про виділення коштів з обласного бюджету в 2018 
р.

131
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00222/08-22 Лист01
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про нелегальні перевезення

132
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00229/08-44 Лист1
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про виділення матеріальної допомоги для сімей 
загиблих військовослужбовців

133
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00287/08-44 Лист1
ГО "КІМ"
Про відзначення 80-річчя від дня народження 
Жаботинського Л.І.

134
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

Редакції газет

00195/08-38 Лист07
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про друк у газеті розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26.12.2017 № 723

135
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

20



№
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00196/08-38 Лист09
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про друк у газеті Оголошення про конкурс на 
посаду директора театру ляльок

136
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00230/08-38 Лист13
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про друк у газеті Оголошення про вивчення попиту 
на об'єкти оренди

137
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00239/08-38 Лист03
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про друк офіційної інформації у 2017-му році та 
погашення заборгованості за друк газети 
"Запорізька правда"

138
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00373/08-38 Лист15
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про друк у газеті "Запорізька правда" матеріалів 
ФССУ

139
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Суди

00198/08-49 Лист317/2853/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду на 16.01.2018

140
09.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00199/08-49 Лист317/3104/17/774
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду у справі за позовом 
Балабинської селищної ради

141
26.12.2017від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00350/08-22 Лист01-10/23
КЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про продовження оренди автобусу з ПАТ "ЗАЗ"

142
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

21
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00315/08-40 Лист23
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про виготовлення проектної документації та 
оформлення права користування земельною 
ділянкою

143
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00181/08-16 Лист09-07/5
(Н. Анненкова) Про стан добровільного об'єднання 
територіальних громад

144
09.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00224/08-16 Лист43-01/10
(Р. Павленко) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СУЧАСНОЇ ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ 
"ЧЕРВОНА РУТА"
Про організацію проведення відбіркового конкурсу 
фестивалю 07.04.2018

145
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00265/08-16 Лист04-01/41
(В. Ковальчук) Про заходи щодо соціального 
захисту учасників АТО

146
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00266/08-16 Лист04-01/40
(В. Ковальчук) Про участь ветеранів АТО у 
міжнародних спортивних змаганнях

147
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Президент України

00361/08-02 Указ2/2018
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 04.08.2006 № 675

148
09.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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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

00300/08-20 Лист01-29/0020
Про фінансування природоохоронних заходів

149
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00339/08-22 Лист01-27/0051
Про фінансування дорожніх робіт по Бердянському 
та Більмацькому району автодороги Т08-19 
Більмак до а/д М 14

150
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00381/08-27 Лист3762/01-29
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

151
13.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

00246/08-42 Лист01-16/0022
Про погодження звільнення Деркач Н.А.

152
04.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00354/08-22 Лист01-16/0038
Про ремонт автодороги Т08-19 Більмак до а/д М 14

153
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00385/08-43 Лист01-21/48
Про нагородження трудового колективу 
Балківської сільської ради

154
12.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00284/08-22 Лист01-01-27/020
Про налагодження пасажирських перевезень

155
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00208/08-26 Лист01-23/1450
Про виділення коштів на будівництво водоводу с. 
Бабурка - с. Біленьке

156
29.12.2017від

№
від 10.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
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

00209/08-40 Лист0735/01-17
Про надання пропозицій щодо розпорядження 
земельною ділянкою КП "Благводсервіс 
Широківської громади"

157
29.12.2017від

№
від 10.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00296/08-27 Лист01-25/0005
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

158
02.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00384/08-42 Лист01-18/1423
Про погодження призначення Рогач Т.І.

159
21.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00382/08-40 Лист03-34/0013
Про надання роз'яснень щодо права 
розпоряджатися землями

160
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00383/08-40 Лист03-34/0701
Про виконання рішення Михайлівського районного 
суду в частині виділення земельної ділянки гр. 
Тимчуку О.В.

161
22.12.2017від

№
від 12.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00286/08-27 Лист01-10/020
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

162
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00168/08-27 Лист12-09/0848
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

163
20.12.2017від

№
від 09.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

00370/08-49 Лист01-21/035
Про відповідь на відзив у справі № 808/3598/17

164
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

00260/08-32 Лист01-48/43
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬРАДА
Про фінансування Володимирівського КНДЗ

165
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00283/08-20 Лист01-30/011
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільних 
автобусів

166
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00290/08-38 Лист01-22/0058
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про придбання сучасної автоматизованої програми 
реєстрації документів

167
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00295/08-22 Лист24
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг

168
05.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00298/08-22 Лист01-48/62
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про налагодження пасажирських перевезень

169
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00326/08-20 Лист02-01-23
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення фінансування для придбання 
сміттєвозу для КП "Петро-Михайлівський 
сількомунгосп"

170
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00360/08-30 Лист19
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про відповідність законодавству проведення 
об'єднання територіальної громади

171
05.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів
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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

00231/08-20 Лист02.1-26/03.2/19
Про пропозиції на сесію облради щодо 
фінансування природоохоронних заходів

172
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Департамент фінансів

00233/08-20 Лист08-33/16
Про включення питання до порядку денного сесії 
облради

173
03.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00236/08-20 Лист12-10/56
Про надання інформації щодо окремих показників 
по видатках за 2017 рік

174
10.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

00197/08-42 Доповідна запискаб/н
Про зміну штатної чисельності Управління 
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності ЗОДА

175
02.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00237/08-42 Лист7/03-17
Про проведення навчання за професійною 
програмою підвищення кваліфікації 
22.01-02.02.2018

176
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

00386/08-48 Лист33
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про графік звіряння даних особовик карток 
призовників і військовозобов'язаних

177
09.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

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

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00244/08-20 Лист05-09.1/18-33
Про надходження митних платежів за грудень 2017 
року

178
02.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00245/08-20 Лист04-09.1/4-46
Про розпис Державного бюджету України на 2018 
рік

179
03.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00342/08-20 Лист06.2-09/16-308
Про стан використання субвенцій

180
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00343/08-20 Лист04-09.1/42-305
Про стан використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

181
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00192/08-20 Лист02/1.1-37/135
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на придбання 
паливно-мастильних матеріалів

182
09.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

00248/08-28 Лист08/03.4-05/8584
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
ЗДП "Радіоприлад"

183
22.12.2017від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Головне управління статистики
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00205/08-19 Лист09-08/02
Про надання інформації щодо утворених 
об'єднаних територіальних громад

184
05.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Головне управління юстиції

00323/08-46 Лист12.1-19/120
Про результати перевірок стану правової роботи

185
05.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00324/08-46 Лист12.1-19/189
Про результати планової цільової перевірки стану 
правової роботи в Управлінні зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності ЗОДА

186
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00325/08-46 Лист5047-1-19113-14
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
що перебувають у процедурах банкрутства

187
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00211/08-43 Лист18/01-07
Про нагородження Волкова М.І., Брюхацького А.І.

188
03.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

00348/08-39 Лист01-08/58
Про проект Регіональної програми "Ліси 
Запоріжжя" на 2018-2022 роки"

189
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00322/08-48 Лист24
Про зарахування в запас громадян України, які не 
досягли граничного віку перебування в запасі ЗСУ 
та підлягають взяттю на військовий облік

190
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00351/08-48 Лист56
Про виконання планового завдання з відбору 
кандидатів на військову службу за 2017 рік

191
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"
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00204/08-25 Лист3-р
Про участь у нараді з питань будівельної галузі 
10.01.2018

192
09.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00226/08-22 Лист2-р
Про здійснення сілдчих дій на ПАТ "Укрграфіт"

193
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00301/08-46 Лист07-07/222/18
Про придбання стаціонарних металодетекторів 
арочного типу

194
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00167/08-39 Лист02-47/42
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про заходи щодо боротьби з браконьєрством у 
Каховському та Дніпровському водосховищах

195
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00173/08-46 Лист172/41/32/01-201
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про розміщення агітаційної реклами щодо набору 
кадрів у ряди Патрульної поліції

196
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00327/08-33 Лист1/02/01-26.1/18
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погодження Плану роботи Служби на 2018 рік

197
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00377/08-28 Лист333/02
ПРИМОРСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання довідки щодо заробітної плати 
Задунайського О.І.

198
05.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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00174/08-46 Лист05/1-4вих-18
Про незаконне видобування водних біоресурсів у 
водоймах Запорізької області

199
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00212/08-46 Лист05/1-8вих-18
Про вирішення ситуації зі збереження та охорони 
полезахисних лісосмуг

200
04.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00314/08-46 Лист05/1-11вих18
Про проведення нормативно-грошової оцінки 
земель ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

201
09.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00294/08-22 Лист10/20
Про заборгованість за електроенергію

202
04.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

00372/08-37 Лист2301.9-31/23.1-1
Про погодження плану роботи на 2018 рік

203
02.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

00280/08-46 Лист136/39/107/01-20
Про освоєння бюджетних коштів на придбання 
житла дітям-сиротам

204
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00171/08-46 Лист59/4-23н/т
Про хід виконання програм 
соціально-економічного розвитку

205
02.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00172/08-46 Лист59/4-20н/т
Про заходи щодо реалізації Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області на 2018 
рік

206
03.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00179/08-46 Лист59/5/3-13нт
Про недопущення дестабілізації 
суспільно-політичної обстановки в регіоні під час 
святкування Хрещення Господнього

207
06.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00191/08-46 Лист59/3/1-16нт
Про аналіз розпоряджень щодо надання дозволу на 
оренду нерозподілених земельних ділянок

208
05.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00302/08-46 Лист59/14/64нт
Про підрядні роботи ТОВ "Техморгідстрой 
Миколаїв"

209
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

00352/08-43 Лист04-08-09-15/153
Про нагородження Бойко Т.М. (та інші)

210
09.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

00312/08-22 Лист0022/25-18
Про організацію виїзної наради у м. Бердянськ 
15.01.2018

211
10.01.2018від

№
від 11.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00202/08-49 Лист21-23-16
Про пояснення у справі за позовом Степненської 
сільської ради

212
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00203/08-49 Лист21-23-17
Про касаційне провадження за касаційною скаргою 
Степненської сільської ради

213
04.01.2018від

№
від 09.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00356/08-40 Лист6-28-0.22-244/2-
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель 

214
11.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Державне агентство автомобільних доріг України

00225/08-22 Лист16/1/6.1-10
Про пропозиції щодо розподілу обсягу субвенції на 
будівництво доріг

215
04.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00262/08-22 Лист88/1/6.2-5
Про надання інформації щодо розпорядників 
бюджетних коштів

216
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00263/08-22 Лист93/1/5.2-6
Про експеримент щодо розвитку автомобільних 
доріг

217
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00257/08-22 Лист2-01/17/5-18
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об'єктами відновлюваної енергетики та 
альтернативних видів палива у 2017 році

218
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

00214/08-22 Лист3-9.2-6/98-18
Про інструкцію щодо порядку обліку та випуску 
маломірних суден

219
04.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

00255/08-38 Лист102/27/5
Про реформування державних і комунальних ЗМІ

220
09.01.2018від

№
від 10.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00368/08-47 Лист30-18/1160/18
Про надання звіту щодо діяльності уповноважених 
підрозділів з питань запобігання та виявлення 
корупції за 2017 рік

221
10.01.2018від

№
від 12.01.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

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