
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.01.18 по 19.01.18

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
Заступники голови ОДА

00392/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про тарифи на пасажирські перевезення на 
внутрішньообласних маршрутах загального 
користування

1
15.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00393/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
охорони здоров'я ЗОДА

2
15.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00504/08-39 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології та 
природних ресурсів)
Про створення робочої групи для вирішення 
питання знешкодження відходів клінічних та 
подібних їм на території Запорізької області

3
18.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00514/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
у 2018 році

4
18.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00549/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Депаратмент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту доріг в КУ "Бердянський 
шкірно-венерологічний диспансер" ЗОР

5
19.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

00564/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Єчкало Н.Г. (та інші)

6
19.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00571/08-15 Лист08/15-16
УПРАВЛІННЯ ПО ЗВ'ЯЗКАХ З МІСЦЕВИМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАДИ І ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
Про Календарний план проведення восьмої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання

7
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00409/08-08 Депутатське звернення04-25/15-30(697
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про надання матеріальної допомоги гр. Шульгіній 
Т.М.

8
11.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00420/08-15 Лист04-25/04-41(842
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про проведення "круглого столу" з питань 
зниження дитячого травматизму від опікової 
травми 25.01.2018

9
15.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00521/08-15 Лист04-25/04-38(839
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про проведення "круглого столу" з питань захисту 
прав медичних працівників 24.01.2018

10
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00531/08-08 Депутатське звернення04-34/16-8128
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення ремонтних робіт у будинку гр. 
Ненченка В.М.

11
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00548/08-15 Лист04-25/04-33(787
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про виконання резолюції "круглого столу" з питань 
шляхів зменшення дитячої смертності

12
15.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2
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Народні депутати України

00406/08-08 Депутатське звернення187/02-08-14504
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги гр. Гельман 
Л.С.

13
28.12.2017від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00407/08-08 Депутатське звернення04-03/7-15(948)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про допомогу на лікування Борисовської М.Є.

14
02.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00408/08-08 Депутатське звернення198-12/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання вільного доступу до службової 
автомобільної стоянки

15
22.12.2017від

№
від 15.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00446/08-08 Депутатське звернення09-01/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про забезпечення проведення гарячої телефонної 
лінії 30.01.2018

16
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

00496/08-08 Депутатське звернення004/ЗОДА/18
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про зміну статусу КЗ "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир"

17
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

00540/08-22 Лист2018/01/17-3
THE WORLD BANK
Про надання інформації щодо гідроелектростанцій

18
17.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Громадські об'єднання

00445/08-44 Лист110118/Вм
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про проведення конкурсу "Підтримай Вікімандри 
українською" (лютий 2018 року)

19
11.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
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00457/08-44 Лист6-0198
ГО "КЛУБ МЕРІВ"
Про участь у семінарі з питань модернізації 
системи теплозабезпечення та енергоефективності 
міст 01.02.2018 у м. Токмак

20
12.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00450/08-41 Листб/н
GDC CONSULTING
Про візит до м. Запоріжжя 17.01.2018 для 
проведення техніко-економічного обгрунтування 
проекту відновлюваної енергетики за підтримки 
уряду Кореї

21
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00430/08-22 ЛистЕЕЦ-17/84
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження балансу споживання електричної 
потужності на лютий 2018 року

22
05.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00449/08-32 Лист287-2018
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ"
Про участь Озерової Т.Я. у семінарі 23.01.2018 у м. 
Харків

23
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00477/08-32 Лист02/П-737
ВБО "ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"
Про участь загальноосвітніх навчальних закладів 
області у проекті "Енергоефективні школи: нова 
генерація"

24
16.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00498/08-43 Лист02/20
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про нагородження Ефрос О.В.

25
12.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00502/08-40 Лист35-01/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди землі

26
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00582/08-40 Лист33/01
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Про залишення листа від 17.12.2017 №1456/12 без 
розгляду

27
12.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

00414/08-49 Ухвала908/38/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз" 
про залишення апеляційної скарги без руху

28
05.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00415/08-49 Ухвала910/233/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Пологівський 
хімічний завод "Коагулянт"

29
09.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00438/08-49 Лист908/852/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про надсилання касаційної скарги зі справою

30
12.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00399/08-06 Доручення22418/183/1-17
(П. Розенко) Про забезпечення безбар'єрного 
доступу осіб з інвалідністю до транспортної 
інфраструктури

31
11.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00401/08-06 Доручення406/2/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про 
Державний бюджет України на 2018 рік"

32
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00402/08-06 Доручення394/1/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 07.12.2017 № 2233-VIII "Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України"

33
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
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00410/08-06 Доручення50924/1/1-17
(С. Кубів) Про виконання рекомендацій, ухвалених 
за підсумками шостого засідання Ради 
регіонального розвитку від 24.10.2017

34
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00411/08-06 Доручення41826/8/1-17
(В. Федорчук) Про вимоги медичних працівників 
щодо фінансування сфери охорони здоров'я

35
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00412/08-06 Доручення39205/31/1-17
(П. Розенко) Про доступність інформації, 
розміщеної на веб-сайтах, для сприйняття особами 
з порушенням зору та слуху

36
13.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00413/08-03 Постанова1092
Про внесення змін до Порядку державної 
реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, 
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів 
усіх типів, марок і моделей, причепів, 
напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до 
них транспортних засобів та мопедів 

37
06.12.2017від

№
від 15.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00459/08-03 Розпорядження10-р
Про схвалення Стратегії державної політики з 
питань здорового та активного довголіття 
населення на період до 2022 року

38
11.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00460/08-06 Доручення50497/1/1-17
(В. Гройсман) Про функціонування телефонних 
"гарячих ліній" контактних центрів областей та м. 
Києва

39
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

00465/08-06 Доручення1909/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення позачергового засідання 
Державної комісії ТЕБ та НС щодо ускладнення 
погодних умов на території України 17.01.2018

40
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

6



№
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

00466/08-06 Доручення38670/10/1-16
(Г. Зубко) Про результати засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
12.01.2018

41
16.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00468/08-32 Протокол наради 
(засідання)

1448/0/1-18
(В. Кириленко) Про забезпечення здійснення 
освітнього процесу державною мовою

42
12.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00472/08-04 Витяг з протоколуВП 1
Про забезпечення виконання розпорядження КМУ 
від 15.11.2017 № 816

43
05.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00483/08-06 Доручення737/1/1-18
(В. Гройсман) Про проведення позапланових 
перевірок стану техногенної та пожежної безпеки

44
17.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00486/08-06 Доручення1720/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про резолюцію "круглого столу" на тему: "Шляхи 
зменшення дитячої смертності"

45
17.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00537/08-06 Доручення1728/1/1-18
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради щодо збереження культурної 
спадщини

46
18.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00538/08-06 Доручення33868/4/1-15
(В. Федорчук) Про моніторинг забезпечення 
захисту прав національних меншин 

47
17.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00568/08-06 Доручення437/0/2-18
(В. Бондаренко) Про надання інформації щодо 
найбільш актуальних об'єктів економіки та 
соціальної сфери, що планується ввести в 
експлуатацію в І півріччі 2018 року

48
16.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

7
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00578/08-06 Доручення32902/59/1-17
(Г. Зубко) Про заходи щодо підготовки навчальних 
закладів до 2017/18 навчального року

49
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00579/08-06 Доручення315/1/1-18
(Г. Зубко) Про проблемні питання використання 
коштів резервного фонду державного бюджету 
України для завершення будівництва інженерних 
споруд

50
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00587/08-06 Доручення1727/1/1-18
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради щодо внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2018 рік"

51
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00588/08-06 Доручення2153/1/1-18
(П. Розенко) ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Про надання кількості фізичних осіб, які надають 
соціальні послуги інвалідам, дітям-інвалідам, 
громадянам похилого віку

52
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00589/08-06 Доручення1923/1/1-18
(П. Розенко) Про заходи щодо забезпечення 
стабільної санітарної та епідемічної ситуації

53
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00590/08-06 Доручення52964/2/1-17
(І. Климпуш-Цинцадзе) ВБО "АСОЦІАЦІЯ 
БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ"
Про сприяння в інформаційній підтримці 
Національного конкурсу "Благодійна Україна - 
2017"

54
19.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00591/08-06 Доручення140/1/1-18
(В. Кістіон) Про забезпечення стабільного 
газопостачання

55
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00592/08-06 Доручення1929/1/1-18
(П. Розенко) Про виділення коштів на будівництво 
госпіталю ветеранів війни Запорізької облради 

56
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00593/08-03 Постанова1098
Про затвердження Порядку призначення 
тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату

57
27.12.2017від

№
від 19.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00536/08-39 Лист5/4-7/550-18
Про участь у нараді з розроблення Національного 
плану управління відходами 30.01.2018

58
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00447/08-37 Лист4502-06/1779-06
Про участь у виставці туризму та подорожей 
"ЕММІТ 2018" у м. Стамбул (Туреччина)

59
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00462/08-41 Лист4602-04/1669-06
Про міжнародну виставку 02-11.11.2018 в м. Лагос 
(Нігерія)

60
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00463/08-41 Лист4602-04/1665-06
Про проведення торгової місії до Федеративної 
республіки Нігерія та Республіки Гана 
18-24.03.2018

61
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00576/08-42 Лист4504-07/2185-06
Про надання інформації щодо підрозділів з питань 
туризму

62
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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документа

00547/08-19 Лист22/4.2-230-18
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України

63
17.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00556/08-41 Лист620/16-142/1-63
Про візит делегації американських експертів до м. 
Запоріжжя 22.01.2018

64
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

00469/08-38 Лист12-07/15-01
Про реалізацію інформаційних соціальних 
кампаній

65
15.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00470/08-38 Лист12-06/15-01
Про розміщення соціальної реклами

66
15.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00520/08-22 Лист428/26/10-18
Про відновлення будівництва автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя

67
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00585/08-20 Лист196/25/14-18
Про пропозиції щодо розподілу обсягу субвенції на 
будівництво доріг

68
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

00391/08-37 Лист96/18/14-18
Про запитальник щодо участі рома та сінті, 
включаючи жінок і молодь, у громадському та 
політичному житті

69
11.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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00435/08-37 Лист26/4/15-18
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Гуманітарно-медична співпраця" 
23.04-03.05.2018

70
09.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00395/08-28 Лист133/3.3
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про проведення Національного Конкурсу 
"Благодійна Україна-2017"

71
05.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00403/08-34 Лист164/11
Про надання інформації щодо баз олімпійської та 
паралімпійської підготовки

72
05.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00553/08-34 Лист352/3.3
Про надання пропозицій щодо присудження Премії 
за особливі досягнення молоді у розбудові України

73
15.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00517/08-34 Лист1/9-33
Про організацію і проведення Гімназіади України 
2018 року

74
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00595/08-43 Лист1/11-13626
Про присвоєння почесного звання Корольовій В.М.

75
22.12.2017від

№
від 19.01.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00597/08-32 Лист1/11-141
Про реалізацію середньострокових пріоритетних 
напрямків інноваційної діяльності регіонального 
рівня

76
04.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00390/08-19 Лист7/31-404
Про надання щорічних звітів голів 
облдержадміністрацій

77
11.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00404/08-26 Лист7/11-453
Про забезпечення готовності комунальних служб 
до ліквідації наслідків негоди

78
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00405/08-19 Лист7/19-454
Про надання інформації щодо фінанснування 
проектів за рахунок державного фонду 
регіонального розвитку за 2015-2017 роки

79
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00418/08-33 Лист7/16-475
Про проведення on-line наради з питань заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості 17.01.2018

80
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00427/08-22 Лист7/9-394
Про надання інформації щодо  скорочення та 
заміщення споживання природного газу

81
11.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00453/08-41 Лист7/19-466
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ  від 25.11.2015 № 
1068"

82
12.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00455/08-41 Лист7/36-508
Про надання інформації щодо міжрегіональних 
угод

83
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00474/08-33 Лист7/16-578
Про організацію on-line наради 17.01.2018

84
16.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00416/08-28 Лист725/0/2-18/20
Про забезпечення виплати державних допомог

85
14.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
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

00417/08-28 Лист646/0/2-18/17
Про стан виконання програми "Національний план 
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на 
період до 2020 року

86
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00452/08-35 Лист744/0/2-18/38
Про надання інформації щодо ґендерної рівності та 
розширення прав можливостей жінок і чоловіків

87
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00461/08-28 Лист798/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

88
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00467/08-28 Лист684/0/2-18/28
Про виконання рішення засідання Комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, степендій та 
інших соціальних виплат від 18.12.2017

89
16.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00539/08-36 Лист917/0/2-18/37
Про прийом форми звітності 1-ОПС (річна) 
12-23.02.2018

90
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00577/08-28 Лист943/0/2-18/42
Про приведення у відповідність чисельності посад 
практичних психологів

91
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00580/08-28 Лист973/0/2-18/22
Про деякі питання призначення щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату ЖКП

92
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00581/08-36 Лист1006/0/2-18/37
Про прийом форми звітності №1-ОПС (річної)

93
19.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00464/08-20 Лист26040-12/2-7/11
Про верифікацію достовірності інформації щодо 
адресної субсидії

94
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00484/08-20 Лист33040-06-5/1193
Про стан планування діяльності з внутрішнього 
аудиту

95
15.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

00511/08-22 Лист08/03-26/00124
Про відновлення освітлення транспортної розв'язки 
в районі виїзду з пр. Інженера Преображенського

96
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

00442/08-08 Депутатське звернення164/21-15
Про виділення додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

97
12.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00458/08-46 Лист104/21-21
Про відновлення територіального сервісного 
центру МВС у місті Токмак

98
09.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

00583/08-33 Лист01/03-19/00148
Про забезпечення медичного супроводу під час 
проведення загальноміського Свята Водохрещення

99
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00575/08-20 Лист02-01-21/3080
Про використання коштів обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища

100
28.12.2017від

№
від 19.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

00497/08-35 Лист01-35/125
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Зоріній В.І.

101
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00451/08-08 Депутатське звернення004/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про стан виконання Програми моніторингу 
довкілля Запорізької області

102
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00491/08-08 Депутатське звернення348
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про придбання автобусу для Гнаровської ЗОШ

103
29.12.2017від

№
від 18.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00492/08-08 Депутатське звернення346
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про придбання автобусу для Люцернянського НВК

104
29.12.2017від

№
від 18.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00493/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про фінансування заходів у 2018 році

105
28.12.2017від

№
від 18.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00494/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про фінансування заходів у 2018 році

106
28.12.2017від

№
від 18.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00495/08-08 Депутатське звернення01
ДОР СТАРУХ О.В.
Про заборгованість із заробітної плати працівникам 
ДП "Кремнійполімер"

107
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15
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Обласна рада

00394/08-54 Лист0083/01-16
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про надання роз'яснень щодо звільнення Трегубова 
В.Ю.

108
11.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00396/08-54 Лист0062/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на зміну пасажирського 
ліфта, переоснащення системи електропостачання 
лікарні

109
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00448/08-54 Лист01-26/0047
Про чергову сесію обласної ради 01.03.2018

110
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00489/08-54 Розпорядження8-р
Про скликання дев'ятнадцятої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання 
25.01.2018

111
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00506/08-54 Лист0174/01-33
Про фінансування КП "Облводоканал" ЗОР

112
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00425/08-08 Депутатське звернення301
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо формування фонду 
заробітної плати

113
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Бердянський прикордонний загін

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

00436/08-21 Лист14-180
Про вирішення питання передачі бази відпочинку 
"Нива" для розміщення особового складу відділу 
прикордонної служби "Кирилівка"

114
05.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00488/08-46 Лист11/398
Про розрахунки фінансування заходів

115
12.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00456/08-39 Листб/н
ТОВ "ЛІМАН-АЗОВ"
Про погодження використання земельних ділянок 
водного фонду для здійснення рибальства

116
16.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00519/08-40 Лист1
ТОВ "ЛУГОВЕ-2006"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

117
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00524/08-39 Лист8
ТОВ "РБУ № 51"
Про утилізацію небезпечних відходів

118
18.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00525/08-22 Лист21
ТОВ "ГУДВІЛЛ ТЕКС"
Про внесення змін до переліку підприємств, які 
можуть здійснювати операції з металобрухтом

119
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00558/08-22 Лист19/01/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про вирішення питання щодо покращення стану 
дорожнього покриття

120
19.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00586/08-27 Лист05/01
ПП "ОПАЛ"
Про врахування громадських інтересів у проекті 
детального плану території для розміщення ТОВ 
"Біляївський збагачувальний комбінат" кар'єру для 
збагачення і переробки каоліну

121
19.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Інші кореспонденти

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00419/08-42 Лист4
КУ "ПРЕСЛАВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ"
Про затвердження кандидатури Рупчева Є.В. на 
посаду директора інтернату

122
10.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00422/08-43 Лист31
НВО "ФАРМАТРОН"
Про нагородження Мазура І.А.

123
15.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00505/08-18 Лист21
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про роботу зі зверненнями громадян у 2017 році

124
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00518/08-20 Лист12
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ" ЗОР
Про виділення коштів для розробки 
проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію по стабілізації фундаментів будівлі

125
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00563/08-39 Лист07/140
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про надання роз'яснень щодо отримання ліцензій з 
перероблення та захоронення побутових відходів

126
17.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00475/08-48 Лист002
ГО "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"
Про включення до складу Ради Оборони 
Запорізької області

127
16.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00499/08-44 Лист001
ГО "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"
Про проведення форуму міжнародного рівня

128
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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00501/08-37 Лист5
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про відзначення Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав 15.02.2018

129
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00526/08-48 Листб/н
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про виготовлення військового устаткування 
"Командний блок"

130
18.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00421/08-26 Лист01-12/36-05
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

131
09.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00428/08-26 Лист12
КП "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬККОМУНГОСП 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про заборгованість з відшкодування пільг та 
субсидій

132
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00431/08-20 Лист159
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
проведення робіт на очисних спорудах каналізації

133
05.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00543/08-22 Лист19
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про заборгованість за електроенергію

134
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00478/08-49 Ухвала908/72/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про відкриття провадження у справі за позовом 
ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

135
12.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00479/08-49 Ухвала908/1947/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про визнання незаконними та скасування 
розпоряджень Вільнянської РДА за позовом ТОВ 
"Агрос-М"

136
09.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00532/08-49 Лист321/1234/17/206/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про рішення суду у справі за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури

137
12.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

00440/08-43 Лист35-113/37
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Сніжного Г.В. (та інші)

138
09.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00476/08-40 Лист21
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про виготовлення проектно-кошторисної 
документації  для користування земельними 
ділянками

139
09.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00541/08-40 Лист1.2/29
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ "АКАДЕМІЯ 
ПОЛІЦІЇ"
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

140
17.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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00594/08-20 Лист20
КЗ "ЧКАЛОВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ"
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації для 
благоустрою шкільного двору та реконструкції 
спортивного майданчику 

141
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00398/08-16 Лист43-01/28
(Р. Павленко) Про заходи з відзначення 99-ї річниці 
проголошення Акта Злуки УНР й ЗНР

142
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00569/08-16 Лист43-01/29
(Р. Павленко) Про зняття з контролю 
Протокольного рішення за результатами наради 
щодо стану виконання завдань для не пілотних 
регіонів та пріоритетів реформи медичного 
обслуговування

143
16.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00573/08-16 Лист46-01/13
(В. Кондратюк) ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З 
КОРУПЦІЄЮ"
Про незаконну розробку муніципальної частини 
техногенного майданчика в районі "Чорної гори" у 
м. Запоріжжі

144
16.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

00570/08-16 Лист02-01/80
(І. Райнін) Про розроблення та видання 
нормативно-правових актів щодо врегулювання 
питань забезпечення створення регіональних 
молодіжних центів

145
17.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Президент України

00471/08-02 Указ5/2018
Про першочергові заходи щодо захисту прав 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа

146
12.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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00400/08-16 Лист32-07/44
(М. Кулеба) Про вчинення насилля стосовно 
малолітньої Гензебігель Марини

147
10.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

00566/08-22 Лист01-25/11
Про облаштування пішохідних переходів на 
відрізку дороги М-18 в межах м. Василівка

148
03.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00515/08-42 Лист010/01-15
Про погодження звільнення Третьякової Л.В.

149
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00542/08-20 Лист015/01-40
Про перерозподіл освітньої субвенції на 2018 рік

150
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00443/08-22 Лист01-22/014
Про проведення комплексу робіт щодо захисту 
доріг від снігових заметів

151
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00509/08-43 Лист01-01-16/0041
Про нагородження Харківської Г.Т.

152
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00510/08-20 Лист01-01-16/0032
Про фінансування об'єктів соціально-економічного 
розвитку

153
12.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00567/08-20 Лист01-01-16/0034
Про виділення коштів на придбання снігоочисної 
машини

154
12.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Приазовська райдержадміністрація

00552/08-42 Лист01-06/025
Про погодження звільнення Міхова С.Ю.

155
15.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00387/08-21 Лист11-09/0034
Про перенесення Територіального сервісного 
центру МВС № 2347

156
11.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00561/08-22 Лист11-09/0037
Про спрямування коштів на ремонт автомобільних 
доріг

157
11.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00513/08-46 Лист01-11/0018
Про відновлення роботи сервісного центру МВС № 
2347 у м. Токмак

158
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00523/08-22 Лист01-22/0099
Про транспортне обслуговування старостинського 
округу № 1 Якимівської селищної ради

159
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

00388/08-22 Лист02-01-14/83
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про проведення перевірок засобів обліку 
електроенергії

160
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00389/08-26 Лист19
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про включення об'єкту "Будівництво артезіанської 
свердловини в с. Солодка Балка..." до програми 
"Питна вода Запорізької області"

161
12.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00429/08-22 Лист01-21/28
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів 
ТОВ "Фенікс-авто"

162
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00432/08-20 Лист02-03-04/23/02-0
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання техніки для вивезення ТПВ

163
10.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00437/08-49 Лист3
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про позовну заяву Степненської сільської ради

164
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00500/08-21 Лист27/02-01-23
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу бази відпочинку "Нива" до сфери 
управління Адміністрації Держприкордонслужби 
України

165
11.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00503/08-46 Лист17
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про питання правомочності сільської ради

166
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00516/08-20 Лист19
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвозу

167
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00544/08-22 Лист01-13/30
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги по вул. Миру

168
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00545/08-22 Лист01-13/32
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про капітальний ремонт вулиці Лісова

169
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00546/08-22 Лист01-13/33
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги від вул. Дослідна станція до 
траси М-18 Е-105 Харків-Сімферополь

170
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00550/08-20 Лист02-01-14/11
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будинку культури

171
12.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00551/08-25 Лист02-01-14/9
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про будівництво мережі водовідведення в с. 
Матвіївка

172
12.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00554/08-40 Лист138/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про несплату земельних податків С(Ф)Г "Нова 
Україна"

173
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00555/08-39 Лист137/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про порушення природоохоронного законодавства 
КРСП "Зеленстрой"

174
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00557/08-22 Лист18
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ремонту дороги 
Запоріжжя-Наталівка-Івано-Ганнівка

175
19.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00559/08-20 Лист844
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів для капітального ремонту 
фасаду дитячого садка "Теремок"

176
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00560/08-20 Лист849
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів для будівництва спортивного 
майданчику

177
18.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00562/08-48 Лист50
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про зміну меж Мелітопольського та 
Михайлівського районів

178
11.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00565/08-50 Лист01-17/26
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про скасування рішень та розпоряджень з 
19.12.2017 по 11.01.2018

179
12.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

00441/08-40 Лист13-8-0.1-272/2-1
Про передачу договорів оренди землі

180
15.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00439/08-46 Лист114/01/08-2018
Про вжиття заходів щодо недопущення провокацій 
на міжконфесійному ґрунті

181
12.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00444/08-46 Лист114/01/6-2018
Про виконання заходів, визначених у Протоколі 
першого регіонального форуму з питань захисту 
прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню 
та захопленню підприємств у Запорізькій області 
від 09.11.2016 № 1

182
05.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Господарський суд Запорізької області

00527/08-49 Ухвала908/74/18
УХВАЛА про відкриття провадження у справі за 
позовом ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

183
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00528/08-49 Ухвала908/73/18
УХВАЛА про відкриття провадження у справі за 
позовом ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

184
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00529/08-49 Ухвала908/71/18
УХВАЛА про відкриття провадження у справі за 
позовом ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

185
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00533/08-49 Ухвала908/518/16
УХВАЛА суду у справі за позовом ПП "Діловий 
будинок"

186
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

00426/08-20 Лист10/8/08-01-13-04
Про проведену роботу щодо залучення до 
оподаткування неоформлених працівників за 2017 
рік

187
02.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00481/08-20 Лист88/9/08-01-07-02
Про надання звітів "Про суми фактичних 
надходжень податків і зборів, платежів", "Про 
податковий борг"

188
12.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00507/08-20 Лист118/9/08-01-09-0
Про інформаційний обмін з ГУ Держгеокадастру у 
Запорізькій області

189
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00534/08-49 Лист82/8-01-10-06
Про уточнюючий адміністративний позов

190
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців
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00508/08-28 Лист5-Ф
Про включення представників обласної федерації 
роботодавців до складу постійних комісій

191
16.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00512/08-48 Лист74
Про наказ Міноборони від 21.11.2017 № 610 "Про 
тимчасове посвідчення військовозобов'язаного"

192
15.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00434/08-37 Лист2311-70
ЗАВОДСЬКИЙ РВ У М. ЗАПОРІЖЖІ УДМС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання відомостей стосовно гр. Бутенко О.В.

193
10.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00530/08-20 Лист02-47/131
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про виділення коштів на придбання 
матеріально-технічних засобів для охорони 
тваринного світу та боротьби з браконьєрством

194
18.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00584/08-28 Лист441/03
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ОБ`ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання довідки щодо стажу роботи та 
заробітної плати Тимченко В.П.

195
10.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Прокуратура

00424/08-46 Лист1.1-127вих-17
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ПАТ "Запорізький рибокомбінат"

196
09.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00490/08-46 Вимога42017080000000
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про заперечення у поновленні договорів оренди 
земельних ділянок ПАТ "Янцівський гранітний 
кар'єр"

197
12.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00574/08-46 Лист120-389-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання копій документів щодо порушень у 
сфері діяльності з металобрухтом

198
10.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00482/08-46 Лист05/2-1884-18
Про надання інформації щодо розпорядження 
голови Якимівської райдержадміністрації від 
21.12.2010 № 1060

199
16.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Правові питання паперовий паперова

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

00480/08-46 Лист215/39/107/01-20
Про надання завірених копій документів 

200
15.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00397/08-46 Лист59/17/18НТ
Про перевірку стану обігу службової інформації

201
03.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00423/08-46 Лист59/4-138н/т
Про розрахунок фінансування заходів на 2018 рік

202
15.01.2018від

№
від 15.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00473/08-45 Лист21-28-66
Про порушення у забезпеченні роботи системи 
захисту інформації автоматизованої  
інформаційно-телекомунікаційної системи 
"Державний реєстр виборців"

203
15.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00572/08-45 Лист21-28-81
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

204
17.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України
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00596/08-21 Лист7/0/20-18
Про підготовку щорічної інформації щодо 
здійснення державної регуляторної політики 
органами виконавчої влади

205
02.01.2018від

№
від 19.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00535/08-29 Лист02-759/162
Про проведення навчально-методичного збору 
31.01.2018

206
18.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00487/08-22 Лист36/3/7.1-6
Про заходи щодо ліквідації наслідків негоди на 
автомобільних дорогах

207
05.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00522/08-22 Лист218/1/6.2-5
Про надання інформації щодо розпорядників 
бюджетних коштів

208
17.01.2018від

№
від 18.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

00454/08-42 Лист23-11/02
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації 22.01-02.02.2018

209
09.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00485/08-47 Лист20-06/2301/18
Про виконання Дрежавної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні на 2015-2017 роки

210
17.01.2018від

№
від 17.01.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

00433/08-22 Лист02-336/134
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Про звернення на "гарячу лінію" щодо тривалої 
відсутності фіксованого зв'язку

211
12.01.2018від

№
від 16.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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