
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.01.18 по 31.01.18

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
Відділ адміністрування Державного реєстру виборців

00979/08-45 Доповідна запискаб/н
Про забезпечення функціонування КСЗІ АІТС 
Реєстру

1
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Заступники голови ОДА

00670/08-44 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про звіт виконання Програми підтримки розвитку 
козацтва у Запорізькій області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням облради від 06.04.2017 № 
66

2
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00671/08-44 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про звіт виконання Програми підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
2015-2018 роки, затвердженої рішенням облради 
від 05.03.2015 № 8 (зі змінами)

3
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00673/08-42 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
ЖКГ ЗОДА

4
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
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

00681/08-39 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про створення робочої групи для вирішення 
питання знешкодження відходів клінічних та 
подібних їм на території Запорізької області

5
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00682/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про включення у 2018 році енергозберігаючого 
проекту КУ "ЗОКЛ" ЗОР до складу заходів 
Програми з підвищення рівня енергоефективності 
та виділення коштів на його реалізацію

6
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00750/08-31 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування)
Про укладання прямого договору на послуги зі 
зберігання на закритій стоянці службового 
легкового автомобіля

7
24.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00765/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про виділення коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації для стабізізації 
деформації фундаменту і реконструкцію будівлі КЗ 
"Запорізький краєзнавчий музей" ЗОР

8
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00789/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Токмань Н.А., Устенко С.М.

9
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00793/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про складну ситуацію на дорозі Р-37 
Енергодар-Василівка

10
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00894/08-42 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про виконання обова`язків директора 
Департаменту ЖКГ Кабановим Д.І. на період 
відпустки Литвиненко В.А.

11
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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00901/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про збільшення штатної чисельності працівників 
Департаменту соціального захисту населення 
ЗОДА

12
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00902/08-38 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про звіт виконання Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням облради від 31.03.2016 № 2 
(зі змінами)

13
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00934/08-29 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту населення)
Про проведення щорічного збору з підведення 
підсумків роботи цивільного захисту області у 2017 
році та визначення основних завдань на 2018 рік

14
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00935/08-43 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту населення)
Про нагородження Коцури А.Г. (та інші)

15
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00936/08-43 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту населення)
Про нагородження Сивака В.В. (та інші)

16
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00944/08-51 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення та захисту інформації)
Про Програму впровадження регіонального 
веб-порталу адміністративних послуг Запорізької 
області

17
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00969/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
вчитель України" Корольовій В.М.

18
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00970/08-46 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про внесення проекту Програми правової освіти 
населення Запорізької області на 2018-2022 роки на 
розгляд чергової сесії облради

19
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00984/08-21 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про погодження на укладання прямого договору 
щодо надання послуг з охорони орендованого 
приміщення

20
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00615/08-01 Закон України2225-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державну спеціальну службу транспорту" щодо 
статусу Державної спеціальної служби транспорту

21
05.12.2017від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00616/08-01 Закон України2264-VIII
Про безпечність та гігієну кормів

22
21.12.2017від

№
від 22.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00617/08-01 Закон України2260-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення комерційного обліку природного 
газу" щодо порядку встановлення лічильників 
споживачам природного газу

23
21.12.2017від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00618/08-01 Закон України2249-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України

24
19.12.2017від

№
від 22.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

4



№
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Джерело  інформації 
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00677/08-08 Депутатське звернення04-21/14-31(119
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
ТА ЗВ'ЯЗКУ
Про проведення робіт з експлуатаційно-технічного 
обладнання системи оповіщення населення

25
18.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00855/08-08 Депутатське звернення04-15/15-52
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про захист земель прибережних захисних смуг 
Дніпровського водосховища у Вільнянському р-ні

26
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00857/08-15 Лист04-23/17-95
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про виконання Рекомендацій парламентських 
слухань на тему: "Освіта, охорона здоров'я та 
соціальне забезпечення дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку..."

27
23.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Народні депутати України

00646/08-08 Депутатське звернення3
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про ремонт мостового переходу на автомобільній 
магістралі М-18 Харків - Сімферополь

28
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00647/08-08 Депутатське звернення02-441
НДУ БАХТЄЄВА Т.Д.
Про надання інформації щодо випадків 
захворювання на кір

29
16.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00648/08-08 Депутатське звернення10
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про відновлення будинку після пожежі гр. Сєрікова 
С.В.

30
11.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00769/08-08 Депутатське звернення329-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про зміну місця дислокації територіального 
сервісного центру МВС № 2347

31
18.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

5



№
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00782/08-15 Лист006
НДУ РОМАНОВСЬКИЙ О.В.
Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

32
23.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00856/08-08 Депутатське звернення20 86302
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення гр. Москаленко М.В. щодо 
невиконання Токмацькою РДА рішення земельної 
комісії з питань передачі їй в оренду земельної 
ділянки

33
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00948/08-15 Лист008-18/034
НДУ КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.
Про розповсюдження фільму "Казка про гроші"

34
23.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

00652/08-35 Листб/н
ГО "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР БАТЬКІВСТВА"
Про проведення Круглого столу

35
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00686/08-46 Листб/н
ГО "ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА "СІЧ"
Про проведення круглого столу "Система 
державної правової допомоги: погляд ззовні"

36
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00845/08-33 Лист20/01
ВГО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ КОРИСТУВАЧІ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ЮЗЕР"
Про створення центру або відділення 
судово-психіатричної експертизи

37
20.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00884/08-44 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АВТО 
ЄВРО СИЛА"
Про проведення 04.02.2018 автопробігу

38
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

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

00957/08-39 Лист23
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ОБ`ЄДНАННЯ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ"
Про заходи щодо мінімізації викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
автотранспорту

39
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00879/08-41 Листб/н
CITY MANAGEMENT PLATFORM
Про стажування в Оксфорді 14-15.03.2018

40
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

00933/08-40 Листб/н
ФОП ТРУСОВА Л.А.
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки 

41
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00937/08-26 Листб/н
ФОП ЯНЄВ В.Д.
Про переоформлення ліцензії на водопостачання

42
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00621/08-19 ЛистSLN 150
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО
Про дослідження Українського інституту 
майбутнього

43
15.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00624/08-23 Лист2018/02
ТОВ "ІА "ІНФОІНДУСТРІЯ"
Про проведення виставки-конференції "Сучасне 
тепличне господарство 2018"

44
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00628/08-22 Лист1.15-15/23
Про сертифікацію послуг пасажирського 
автомобільного транспорту

45
15.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00630/08-39 Листб/н
БУСЬ Р.В.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
водного фонду

46
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00640/08-34 Лист6/1/18
ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ
Про створення відокремленого підрозділу ВГО 
"Федерація хокею України" у Запорізькій області

47
15.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00641/08-22 Лист34-01
ДП "УКРДІПРОДОР"
Про співпрацю у сфері проектування 
автомобільних доріг, мостів...

48
11.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00642/08-20 Лист010
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ"
Про тренінг Другої Школи тренерів з 
гендерно-орієнтованого бюджетування 
30.01-01.02.2018 (м. Київ)

49
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00655/08-28 Лист5/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про проведення Естафети Пам`яті "Слава 
визволителям України"

50
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00665/08-22 Лист4/18
ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 
"НАВІМЕТ"
Про обстеження промислового майданчика

51
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00685/08-33 Лист7/01
ТОВ "УМТ+"
Про співробітництво у сфері охорони здоров`я

52
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00726/08-33 Лист892
ЦЕНТР СПРИЯННЯ І РОЗВИТКУ ПРОГРАМ ТА 
ПРОЕКТІВ ЮНЕСКО У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у Міжнародному форумі з питань 
медичного туризму 14-15.03.2018 (с. Конопківка, 
Тернопільська обл.)

53
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00738/08-40 Лист1/31/120-18
КП "МОРСЬКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА 
СЛУЖБА"
Про передачу земельної ділянки

54
22.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00767/08-20 Лист27/01-07
НІКОПОЛЬСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Про погодження Проекту плану заходів 
фінансування у 2018 році

55
16.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00786/08-32 Лист289-2018
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ"
Про участь Озерової Т.Я. у семінарі 30.01.2018

56
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00833/08-44 Лист04/18
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ (ВПМПУ)
Про проведення мирної акції 29.01-02.02.2018

57
27.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00847/08-41 Лист20/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про візит представників Посольства Канади в 
Україні

58
29.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00848/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ КУРИЛІН В.О.
Про звернення Пологівської РДА щодо скасування 
розпорядження від 01.09.2014 № 367

59
29.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00852/08-37 Лист30
СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ
Про надання збірників матеріалів Пленуму 
Правління Спілки

60
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00869/08-40 Лист26/01-2
ТОВ "РЕНДЖИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки

61
26.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00870/08-40 Лист26/01-3
ТОВ "РЕНДЖИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки

62
26.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00872/08-35 Лист506-128
ГО "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
"СОВІСТЬ"
Про надання інформації щодо інтернатних установ 

63
22.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00898/08-33 Лист05-02/111
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про американську програму бізнес стажування 
"Охорона здоров'я: Управління клініками" 
31.03-21.04.2018

64
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00923/08-37 Лист06/33
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ТОВАРИСТВА 
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про сприяння у проведенні заходів, приурочених 
до 100-річчя Товариства 18.04.2018

65
12.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00958/08-34 Лист130
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про сприяння у контролі за станом спортивних 
споруд

66
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00966/08-39 Лист01-16/1205
УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ 
ЦЕНТР
Про довідку щодо забруднення атмосферного 
повітря рутенієм-106

67
26.12.2017від

№
від 31.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

00675/08-49 Лист908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА про прийняття позовної заяви до 
розгляду та відкриття провадження у справі за 
позовом ТОВ "Запоріжтеплоенерго"

68
15.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00676/08-49 Лист326/1062/16-а(2-
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом Старун 
С.М.

69
18.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00880/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду від 19.01.2018 щодо 
залишення апеляційної скарги без руху у справі № 
808/2832/17

70
19.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00881/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду від 19.01.2018 щодо 
залишення апеляційної скарги без руху у справі № 
808/2832/17

71
19.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00882/08-49 Лист326/1062/16-а(2-
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку на виклик до суду на 31.01.2018

72
25.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"
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00605/08-18 Лист0072-18
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" у 2017 році

73
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00598/08-06 Доручення2466/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення позачергового засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС 20.01.2018

74
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00599/08-04 Протокол наради 
(засідання)

1909/1/1-18
(Г. Зубко) Про заходи щодо протидії загрози під 
час ускладнення погодних умов

75
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00600/08-06 Доручення551/1/1-18
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про виконання Рекомендацій слухань на тему: 
"Роль дитячого руху та учнівського 
самоврядування у розвитку громадянського 
суспільства"

76
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00601/08-06 Доручення2501/0/1-18
(В. Бондаренко) Про оприлюднення публічних 
звітів "Громадянське суспільство і влада" 

77
20.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00602/08-06 Доручення1985/1/1-18
(С. Кубів) Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

78
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00610/08-04 Протокол селекторної 
наради

2450/0/1-18
(Г. Зубко) Про виконання першочергових заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості

79
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00611/08-04 Протокол наради 
(засідання)

2449/0/1-18
(Г. Зубко) Про реалізацію заходів, спрямованих на 
удосконалення надання первинної медичної 
допомоги у сільській місцевості

80
17.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12
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00612/08-04 Протокол наради 
(засідання)

2471/0/1-18
(В. Гройсман) Про здійснення МОЗ закупівель 
лікарських засобів, медичних виробів із залученням 
спеціалізованих організацій

81
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00613/08-04 Витяг з протоколуВП 2
(В. Гройсман) 6. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення належного функціонування об'єктів 
життєзабезпечення населення та національної 
економіки під час ускладнення погодних умов

82
17.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00614/08-06 Доручення2428/0/1-18
(В. Гройсман) Про пропозиції до тематики робочих 
поїздок Прем'єр-міністра України до регіонів у 
2018 році

83
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00688/08-03 Постанова1069
Про затвердження переліку видів продукції, щодо 
яких органи державного ринкового нагляду 
здійснюють державний ринковий нагляд

84
28.12.2017від

№
від 23.01.2018
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00689/08-03 Постанова1070
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів державного фонду регіонального розвитку

85
21.12.2017від

№
від 23.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00690/08-06 Доручення46302/5/1-17
(В. Федорчук) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СУЧАСНОЇ ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ 
"ЧЕРВОНА РУТА"
Про організацію проведення відбіркового конкурсу 
фестивалю 07.04.2018

86
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00691/08-06 Доручення44658/10/1-17
(В. Федорчук) УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
Про порядок та процедуру реалізації на території 
України робіт з пошуку, ексгумації, перепоховання 
останків жертв воєн та політичних репресій, 
впорядкування місць поховань та місць пам'яті

87
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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00692/08-06 Доручення2118/1/1-18
(С. Кубів) Про ситуацію на ЗДП "Радіоприлад"

88
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00693/08-06 Доручення2099/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 15.01.2018

89
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00694/08-06 Доручення1635/1/1-18
(В. Федорчук) ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ПРАВО 
УКРАЇНИ"
Про підтримку загальнонаціональних проектів у 
вигляді окремих серій книг, що реалізуються під 
егідою загальнонаціонального юридичного 
журналу "Право України"

90
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00695/08-06 Доручення2225/1/1-18
(С. Кубів) Про "дорожню карту" щодо виконання 
рекомендацій Підкомітету ООН з попередження 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження 
та покарання

91
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00696/08-03 Розпорядження17-р
Про додаткові заходи щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році

92
17.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00697/08-04 Протокол наради 
(засідання)

2466/1/1-18
(Г. Зубко) Про заходи щодо подолання наслідків 
несприятливих погодних умов 17-20.01.2018 та 
готовність до протидії загрозам під час 
ускладнення погодних умов 21-23.01.2018

93
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00733/08-06 Доручення1990/1/1-18
(В. Федорчук) Про домовленості Сторін 
Генеральної угоди щодо регулювання основних 
принципів і норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин

94
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00734/08-06 Доручення36941/6/1-17
(П. Розенко) Про звернення голів національних 
творчих спілок України щодо залучення до 
розробки та реалізації загальнонаціональних 
програм гуманітарної сфери

95
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00735/08-06 Доручення2476/1/1-18
(В. Кістіон) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про рішення Комітету щодо аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, 
спрямованих на розвиток та функціонування 
системи протипаводкового захисту 

96
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00736/08-06 Доручення2702/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 18.01.2018

97
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00737/08-06 Доручення2759/1/1-18
(С. Кушнір) ОВУЖКГ М. ВІЛЬНЯНСЬКА
Про скаргу на дії приватного малого підприємства 
проектно - виробнича фірма "Еліта"

98
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00763/08-06 Доручення2683/1/1-18
(В. Федорчук) ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ 
АТО ЗАПОРІЖЖЯ"
Про антидержавницьку діяльність на території 
України Церков Московського патріархату

99
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00790/08-06 Доручення1258/1/1-18
(Г. Зубко) Про моніторинг стану реалізації 
положень ЗУ "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад"

100
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00791/08-06 Доручення1567/1/1-18
(Г. Зубко) Про надання відпустки голові 
облдержадміністрації 12-16.02.2018

101
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00802/08-04 Витяг з протоколуВП 2
(С. Кубів) 19. Окремі рішення про схвалення 
концепцій реалізації державної політики

102
12.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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00811/08-03 Розпорядження1017-р
Про схвалення Експортної стратегії України 
("дорожньої карти" стратегічного розвитку 
торгівлі) на  2017 - 2021 роки 

103
27.12.2017від

№
від 26.01.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00813/08-03 Постанова24
Про впорядкування структури заробітної плати 
працівників державних органів, судів, органів та 
установ системи правосуддя у 2018 році 

104
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00816/08-06 Доручення2667/1/1-18
(С. Кубів) Про проведення контролю та надання 
методичної допомоги Генштабом ЗСУ у 2018 році з 
питань організації та ведення військового обліку 
призовників і військозобов'язаних

105
26.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00825/08-04 Протокол наради 
(засідання)

3510/0/1-18
(В. Гройсман) Про використання коштів на 
реалізацію заходів із забезпечення безпеки руху у 
2018 році 

106
27.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00826/08-06 Доручення2405/1/1-18
(С. Кубів) МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З 
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про доповідь Управління Верховного комісара 
ООН з прав людини щодо ситуації з правами 
людини в Україні у період з 16.08-15.11.2017

107
26.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00905/08-06 Доручення2445/1/1-18
(В. Кістіон) Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

108
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00906/08-06 Доручення47422/1/1-17
(В. Гройсман) Про результати аналізу ефективності 
реалізації Державної програми забезпечення 
молоді житлом на 2013-2017 роки

109
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова
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00939/08-04 Протокольне рішення40230/30/1-16
(В. Гройсман) Про підготовку та проведення 
заходів з відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті 
учасників

110
26.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00940/08-04 Протокольне рішення51037/6/1-17
(В. Гройсман) Про підготовку та проведення 
заходів у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років в Україні

111
26.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00941/08-04 Протокол3559/0/1-18
(С. Кубів) ПРОТОКОЛ № 1 засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Кабінеті Міністрів України

112
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00942/08-06 Доручення1688/1/1-18
ПЛАН виконання Указу Президента України від 
12.01.2018 № 5 "Про першочергові заходи щодо 
захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа"

113
26.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00946/08-06 Доручення3289/1/1-18
(В. Федорчук) ГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про досвід Горностаївської РДА щодо участі у 
програмі Генасамблеї ООН з питань зниження 
коефіцієнту смертності від ДТП в Україні

114
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

00759/08-22 Лист01/2798
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про розробку проекту "Звіту з оцінки відповідності 
(достатності) генеруючих потужностей"

115
23.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00768/08-28 Лист02/24-01-023
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про Міжгалузеву угоду у сфері 
житлово-комунального господарства

116
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

17



№
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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00985/08-39 Наказ2
Про затвердження квот добування водних 
біоресурсів загальнодержавного значення у 2018 
році

117
04.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00603/08-37 Лист4503-06/2028-03
Про хід виконання Плану заходів щодо реалізації 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року у 2018 році

118
17.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

00916/08-24 Лист22/5.1-408-18
Про внесення змін до постанови КМУ від 
31.03.2004 № 422 "Про затвердження Порядку 
формування фондів житла для тимчасового 
проживання та Порядку надання і короистування 
житловими приміщеннями з фондів житла  для 
тимчасового проживання"

119
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00727/08-41 Лист640/16-200-186
Про відвідування Навоїйської області у травні 2018 
року (Республіка Узбекистан)

120
22.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

00631/08-38 Лист12-10/19-01
Про розміщення соціальної реклами 26-31.01.2018

121
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00943/08-38 Лист12-01/29-01
Про розміщення соціальної реклами

122
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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00741/08-22 Лист238/12/14-18
Про запрошення на робочу зустріч 20.02.2018

123
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00904/08-22 Лист297/12/14-18
Про надання пропозицій до порядку денного 
засідання робочої групи

124
26.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00632/08-37 Лист83/18/15-18
Про надання інформації щодо діяльності релігійних 
організацій

125
20.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00660/08-37 Лист76/18/15-18
Про надання інформації щодо релігійних 
організацій

126
18.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00724/08-37 Лист151/22-1/14-18
ГС "ЗА УКРАЇНОМОВНИЙ КИЇВ"
Про надання інформації щодо державної мовної 
політики

127
18.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00891/08-37 Лист41/18-18
Про повідомлення щодо проведення реєстрації 
статуту релігійної організації

128
12.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00892/08-37 Лист1181/18-17
Про повідомлення щодо проведення реєстрації 
статуту релігійної організації

129
04.12.2017від

№
від 30.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00858/08-34 Лист578/7.1
Про план проведення засідань колегії 
Мінмолодьспорту на 2018 рік

130
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00989/08-34 Лист741/3.3
Про регіональну сесію Європейського молодіжного 
парламенту України 13-15.04.2018 у м. Запоріжжі

131
26.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони
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документа

00637/08-48 Лист343/1/419
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про роботу спільної комісії з питань будівництва 
інженерних споруд

132
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00633/08-30 Лист7/13-708
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про визнання спроможними об'єднаних 
територіальних громад"

133
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00634/08-20 Лист7/7-14266
Про надання фінансової та бюджетної звітності за 
2017 рік

134
27.12.2017від

№
від 22.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00708/08-41 Лист7/17-759
Про надання презентаційних матеріалів 
інвестиційних проектів для участі у виставці 
МІРІМ 2018 13-16.03.2018 у м. Канни (Франція)

135
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00709/08-26 Лист7/9-754
Про хід виконання програми "Питна вода України" 
на 2011-2020 роки

136
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00751/08-41 Лист7/12-783
Про надання інформації щодо співпраці з 
іранською стороною

137
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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00785/08-41 Лист7/19-805
Про форми для початку фінансування 
інвестиційних проектів

138
23.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00837/08-26 Лист7/21-906
Про здійснення розрахунків тарифів на послуги 
ЖКГ ДП "Розрахунковий центр послуг"

139
26.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00851/08-26 Лист7/9-899
Про стан оснащеності підприємств комунальної 
теплоенергетики засобами технологічного обліку 
відпуску теплової енергетики

140
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00911/08-27 Лист7/14-991
Про надання інформації щодо стану створення 
містобудівного кадастру

141
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00912/08-37 Лист7/9-1005
Про виконання Плану заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на 
період до 2020 року

142
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00920/08-30 Лист7/13-649
Про надання паспортів об'єднаних територіальних 
громад

143
18.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00964/08-26 Лист7/9-1003
Про вжиті заходи щодо зменшення витрат в 
теплових мережах

144
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00680/08-28 Лист1130/0/2-18/17
Про надання інформації щодо кількості осіб з 
інвалідністю

145
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00707/08-28 Лист1121/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

146
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00775/08-28 Лист365/0/5-18/23
Про надання матеріальної допомоги гр. Алієву С.Н. 
та його матері

147
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00798/08-28 Лист1358/0/2-18/24
Про рекомендації щодо змісту територіальних угод 
і колективних договорів 

148
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00907/08-28 Лист1548/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

149
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00949/08-36 Лист1718/0/2-18/37
Про проведення семінару для посадових осіб служб 
у справах дітей 12-14.02.2018 у м. Києві

150
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00950/08-32 Лист1841/0/2-18/20
Про надання інформації щодо виплати соціальних 
стипендій студентам вищих навчальних закладів

151
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00962/08-28 Лист1695/0/2-18/38
Про участь у семінарах з питань процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми 13-14.02.2018 у м. Дніпро

152
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00797/08-33 Лист07050-12-21/212
Про надання інформації щодо надання послуг 
третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги

153
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00838/08-42 Лист08020-03-7/2245
Про проект постанови КМУ "Про внесення змін у 
додаток до постанови КМУ від 25.03.2014 № 91 
"Деякі питання діяльності місцевих державних 
адміністрацій"

154
26.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00850/08-22 Лист35140-05-21/237
Про обсяги реалізації пального на ІІ півріччя 2017 
року

155
29.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00900/08-20 Лист07010-07-21/215
Про аналіз використання коштів освітньої субвенції

156
25.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна поліція України

00961/08-46 Лист137/38/16/02-201
СЛОБОЖАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ
Про проведення інтерв'ю

157
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00725/08-20 Лист01-0448/36
Про уточнення переліку фінансування 
інфраструктурних проектів

158
18.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00893/08-22 Лист01-073/36
Про відключення від електропостачання ТОВ 
"Бердянський хлібокомбінат"

159
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00829/08-20 Лист02-24/51-1
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополю

160
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

23
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00925/08-50 Лист02-45/48-1
Про надання дозволу на в'їзд автотранспорту та 
вхід осіб до адміністративної будівлі

161
23.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

00849/08-08 Депутатське звернення3
ДЕПУТАТ МІЛАКОВА В.В.
Про ремонт дороги від с. Роза до с. Нововасилівка 
Беряднського р-ну

162
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00864/08-40 Лист01-0561/31
Про передачу земельних ділянок із державної 
власності у комунальну власність

163
23.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька міська рада

00836/08-49 Листб/н
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про відзив на адміністративний позов у справі № 
333/404/17

164
29.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

00846/08-26 Лист02-02-12/68
Про сприяння вирішенню питання придбання 
техніки для дренажних та ливневих мереж

165
29.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

00965/08-30 Лист02-01-21/578
Про виділення з обласного бюджету міжбюджетних 
трансфертів бюджету ОТГ 
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

166
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Приморська міська рада

00809/08-26 Лист03-13/283
Про включення об'єкту водопостачання до 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки

167
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00810/08-20 Лист03-13/285
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд у м. Приморськ

168
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00860/08-20 Лист03-13/314
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання бульдозеру

169
26.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00656/08-08 Депутатське звернення02
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на ремонт водопровідних 
мереж в смт Кирилівка

170
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00669/08-08 Депутатське звернення23.01
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про фінансування обласних програм у 2017 році та 
орієнтовні обсяги фінансування у 2018 році

171
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00712/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про фінансування заходів у Василівському р-ні

172
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00788/08-08 Депутатське звернення25.01
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про фінансування природоохоронних заходів

173
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25
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00815/08-08 Депутатське звернення6
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів на ремонт асфальтного 
покриття автомобільної дороги Токмак - Бердянськ 
(Р37) від м. Токмак до с. Панфилівка

174
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00817/08-08 Депутатське звернення1-л/ф
ДОР СТАРУХ О.В. 
Про перелік фінансування об'єктів

175
23.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00635/08-54 Лист0172/01-07
Про надання інформації щодо основних показників 
соціально-економічного розвитку регіону

176
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00657/08-54 Лист01-26/0065
Про зарахування до кадрового резерву Христіч 
В.В.

177
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00658/08-54 Лист0156/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету в 2018 
році

178
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00678/08-54 Лист0150/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів на виконання заходів для 
Мелітопольського р-ну

179
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00720/08-54 Лист5422/01-27
Про проведення семінару "Практичні аспекти 
впровадження медичної реформи в Україні" 
12.02.2018

180
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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00739/08-54 Лист0204/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про виділення коштів на ремонт дороги в с. 
Терпіння Мелітопольського р-ну

181
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00744/08-54 Лист0190/01-11
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про включення об'єкту "Будівництво артезіанської 
свердловини в с. Солодка Балка..." до програми 
"Питна вода Запорізької області"

182
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00745/08-54 Лист0230/01-11
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
проведення робіт на очисних спорудах каналізації

183
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00746/08-54 Лист0178/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції 
Володимирівського КНДЗ

184
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00747/08-54 Лист0176/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на залучення спеціалізованих 
організацій, що надають послуги з охорони об'єктів

185
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00748/08-54 Лист01-26/0073
Про звіти щодо виконання обласних програм

186
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00749/08-54 Лист0231/01-11
Про виділення додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

187
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

27
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00753/08-54 Лист0249/08-21
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про зміну статусу КЗ "Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир"

188
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00777/08-54 Лист0312/01-11
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про виділення коштів на реалізацію заходів у 
Новомиколаївському р-ні

189
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00778/08-54 Лист0177/01-11
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗОР
Про фінансування заходів з реконструкції сестем 
опалення, водопостачання та електропостачання

190
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00779/08-54 Лист0275/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ" ЗОР
Про виділення коштів для розробки 
проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію по стабілізації фундаментів будівлі

191
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00859/08-54 Лист0248/01-11
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про фінансову підтримку

192
24.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00922/08-54 Рішення10
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 2018 
рік"

193
25.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00928/08-54 Лист17-В-021-2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про захист земель прибережних захисних смуг 
Дніпровського водосховища у Вільнянському р-ні

194
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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00929/08-54 Лист0318/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних мереж в сел. Садове 
Мелітопольського р-ну

195
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00930/08-54 Лист0310/01-11
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про виділення коштів на виконання заходів по 
Вільнянському та Новомиколаївському районах

196
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00931/08-54 Лист01-26/0090
Про проекти рішень щодо виконання обласних 
програм на розгляд сесії облради

197
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00932/08-54 Лист0337/01-27
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про проведення IV Міжнародного 
Конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької творчості 
"Перлина Fest"

198
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00972/08-54 Рішення9
Про надання згоди на передачу окремого 
індивідуально визначеного майна

199
25.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00980/08-54 Лист0296/01-13
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про передачу до комунальної власності КЗ 
"Матвіївська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів" ЗОР

200
26.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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00731/08-08 Депутатське звернення303
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про стан реалізації проектів, що фінансуються на 
замовлення Департаменту капітального 
будівництва ЗОДА

201
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00819/08-08 Депутатське звернення307
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.01.2018

202
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00854/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН,...
Про розробку програми щодо ліквідації амброзії 
полинолистої на території Запорізької області

203
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00945/08-08 Депутатське звернення15
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ,...
Про пропозиції ДОР Буряка О.М. щодо включення 
до об'єктів фінансування на 2018 рік

204
25.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00947/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1571-
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам з 01.02.2018

205
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00888/08-28 Лист001-010/1570
Про масові звільнення персоналу через 
заборгованість по заробітній платі

206
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

00755/08-40 Лист11/2003572
Про дозвіл на виконання Технічної документації із 
землеустрою

207
23.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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00839/08-40 Лист11/2004379
Про повторне звернення щодо відведення 
земельної ділянки в оренду

208
26.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00840/08-40 Лист11/2004377
Про повторне звернення щодо відведення 
земельної ділянки в оренду

209
26.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

00954/08-43 Лист96/УК
Про нагородження Березовського М.Н.

210
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00650/08-40 Лист16/25-юр
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

211
17.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00918/08-40 ЛистДНКМ-3/12
Про виправлення помилки у реєстрі прав щодо 
площі земельної ділянки державної власності

212
24.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00638/08-22 Лист08/158
ПАТ "ТОКМАЦЬКИЙ 
КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про порушення вимог податкового законодавства 
щодо перерахування коштів за спожиту 
електроенергію

213
16.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00703/08-49 Лист07
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про доповнення на позовну заяву ТОВ "АГРОС-М"

214
05.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00704/08-46 Лист3
ТОВ "АГРОТІС ПЛЮС"
Про недопущення рейдерського захоплення 
підприємства

215
18.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00705/08-46 Лист6
ТОВ "АГРОТІС"
Про недопущення рейдерського захоплення 
підприємства

216
18.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00722/08-48 Лист12
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання фінансової допомоги для завершення 
будівництва інженерних споруд

217
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00771/08-40 Лист125/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

218
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00772/08-40 Лист126/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про погодження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок

219
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00774/08-40 Лист163
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про пояснення щодо неукладення договорів оренди 
земельних ділянок

220
22.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00792/08-23 Лист1036/3-18/56
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про будівництво перевантажувального терміналу з 
відвантаження зернових та олійних культур у с. 
Тернівка Вільнянського р-ну

221
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00796/08-22 Лист25/01/18/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Запоріжжя (АС-3) - Малокатеринівка"

222
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00820/08-40 Лист01/24
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про поновлення дії договору оренди земельної 
ділянки

223
26.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00883/08-49 Лист908/2092/17
ТОВ "АРК "ПРИБОЙ"
Про апеляційну скаргу на рішення господарського 
суду Запорізької області від 10.01.2018 по справі № 
908/2092/17

224
25.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00897/08-40 Лист10/274
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

225
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00975/08-40 Лист3
ТОВ АРК "ПРИБОЙ"
Про дострокове розірвання договору оренди землі

226
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00986/08-22 Лист31/01
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про транспортне забезпечення м.Степногірськ

227
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00987/08-22 Лист25
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про протоколи розбіжностей щодо організації 
перевезення пасажирів

228
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00625/08-22 Лист19
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про вирішення питання щодо боргу по пільгам і 
субсидіям перед КП "Міськводоканал" ТМР

229
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00627/08-48 Лист113/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
КОМІСАРІАТ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про виконання розпорядження Запорізького ОВК

230
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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00649/08-49 Лист01-34/08
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ІЩЕНКО Д.В.
Про стан погашення заборгованості із заробітної 
плати на ВАТ "Вуглецевий композит"

231
17.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00666/08-35 Листб/н
КООРДИНАЦІЙНА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ЗАГАЛЬНООБЛАСНОГО ГРОМАДСЬКОГО 
ПРОЕКТУ "ФЕСТИВАЛЬ СІМ'Ї"
Про проведення Шостого проекту "Фестиваль 
сім'ї" 02.06.2018 у м. Запоріжжі

232
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00729/08-33 Листб/н
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА 
ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ РАДИ ГО ПРИ ЗОДА
Про перевірку споживання харчових продуктів в 
закладах охорони здоров'я

233
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00732/08-28 Лист1
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА УКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ (УСВА)
Про захист родини Лойко

234
15.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00754/08-22 Лист1
ПРГО "ВЛАСНИКИ ПЛАВЗАСОБІВ - "ЧАЙКА"
Про збільшення термінів навігації маломірних 
суден на Азовському морі

235
23.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00799/08-49 Лист22/10-1
ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК"
Про виконання рішення господарського суду 
Запорізької області від 29.11.2017 у справі № 
908/518/16

236
22.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00806/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 01.02.2018

237
26.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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00807/08-38 Лист1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НСЖУ
Про роздержавлення комунальних ЗМІ

238
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00841/08-33 Лист63
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ 
ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про відзначення 100-річчя з дня утворення 
Українського Червоного Хреста

239
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00887/08-31 Лист25
КУ "ЦЕНТР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ" ЗОР
Про звіт щодо роботи комунальної установи за 
2017 рік

240
26.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00963/08-20 Лист02.01-21/260
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання пересувної лабораторії контролю 
довкілля

241
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00639/08-22 Лист04
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про нелегальні перевезення

242
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00752/08-43 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Устинова А.А. (та інші)

243
15.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00926/08-43 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Шлєпіна Є.О. (та інші)

244
15.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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00968/08-22 Лист05/106
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості за послуги з 
розподілу природного газу

245
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет

00716/08-38 Лист16
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про вимогу щодо сплати заборгованості за друк 
газети "Запорізька правда" від ТОВ "Видавничий 
будинок "Кераміст" 

246
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00717/08-38 Лист18
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про друк у газеті розпоряджень голови 
облдержадміністрації

247
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00776/08-20 Лист488
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання лазерної 
системи для лікування хворих з патологією органу 
зору

248
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00812/08-20 Лист529
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації з 
термомодернізації будівель лікарні

249
26.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

00718/08-32 Лист06
ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НВК І-ІІІ 
СТУПЕНІВ "РЕАЛ"
Про внесення змін щодо підпорядкування 
навчального закладу

250
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова
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00719/08-32 Лист07
ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НВК І-ІІІ 
СТУПЕНІВ "РЕАЛ"
Про можливість проведення екстернату

251
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00780/08-43 Лист37-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
лікар України" Редько І.І.

252
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00861/08-43 Лист35-113/133
ЗНТУ
Про присвоення почесного звання Бабушкіну Г.Ф.

253
24.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00973/08-40 Лист90/05
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про реєстрацію права державної власності на 
земельні ділянки

254
24.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00974/08-40 Лист89/05
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про реєстрацію права державної власності на 
земельні ділянки

255
24.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00714/08-16 Лист09-07/20
(Н. Анненкова) Про роз'яснення до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законів України 
щодо окремих питань проходження державної 
служби"

256
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00800/08-16 Лист09-07/26
Н.Анненкова) Про організацію провдення 
міжнародних змагань Ігор Нескорених у 2018 році

257
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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00938/08-16 Лист04-01/258
(В. Ковальчук) Про створення робочої групи з 
питань захисту професійної діяльності журналістів 
та свободи слова

258
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Президент України

00803/08-02 Розпорядження19/2018-рп
Про відсторонення В.Чмельової від посади голови 
Новомиколаївської районної державної 
адміністрації Запорізької області

259
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00804/08-02 Указ13/2018
Про стипендії Президента України для молодих 
письменників і митців у сфері музичного, 
театрального, образотворчого, хореографічного, 
естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва

260
23.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

00821/08-43 Лист01-16/0064
Про нагородження Іванченко С.О.

261
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00988/08-43 Лист01-16/0064
Про нагородження Іванченко С.О.

262
24.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00623/08-20 Лист01-23/92
Про виділення коштів для розвитку системи 
охорони здоров`я

263
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00711/08-20 Лист01-22/72
Про фінансування заходів у Василівському р-ні

264
16.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація
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00773/08-27 Доповідна запискаб/н
Про відхилення затвердження детального плану 
території для розміщення кар'єру ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

265
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00683/08-20 Лист01-01-21/0052
Про виділення коштів на придбання 
рентгендіагностичного комплексу

266
12.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00684/08-20 Лист01-01-13/0073
Про виділення коштів для придбання 
пасажирського ліфту полікліничного відділення 
районної лікарні

267
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00890/08-20 Лист01-01-13/0095
Про виділення коштів на утримання закладів освіти

268
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00606/08-20 Лист01-19/022
Про виділення коштів на облаштування 
футбольного поля штучним покриттям в сел. Нове

269
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00607/08-20 Лист01-19/020
Про виділення коштів на ремонт фасаду дитячого 
садка "Теремок" в сел. Нове

270
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00781/08-43 Лист02-02/6-к
Про нагородження Ігнатьєва В.С. (та інші)

271
18.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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00955/08-22 Лист01-24/034
Про погашення заборгованості перед 
Мелітопольським РЕМ ВАТ "Запоріжжяобленерго"

272
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00654/08-40 Лист03-34/0021
Про вирішення питання по виділенню землі Кієнко 
В.В. та Мишевському В.В.

273
05.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00976/08-22 Лист03-34/0039
Про вирішення питання розрахунку 
підприємств-водопостачальників району за 
електроенергію

274
18.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00672/08-46 Лист01-01-16/0039
Про надання роз'яснення щодо правомірності 
притягнення до адміністративної відповідальності 
посадових осіб райдержадміністрації

275
15.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00808/08-22 Лист01-01-16/0069
Про придбання пожежного автомобіля

276
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00830/08-20 Лист01-01-16/0055
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
гідротехнічної споруди в смт Новомиколаївка

277
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00831/08-48 Лист01-01-16/0059
Про тимчасове консервування 
контрольно-пропускного пункту "Новомиколаївка"

278
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00687/08-42 Лист01-24/051
Про погодження звільнення Московки О.А.

279
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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00862/08-27 Лист01-09/063
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

280
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00863/08-27 Лист01-09/064
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

281
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00622/08-42 Лист01-35/0073
Про підтримку кандидатури Рупчева Є.В на посаду 
КУ "Преславський психоневрологічний інтернат" 
ЗОР

282
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00899/08-32 Листб/н
Про створення інклюзивно-ресурсного центру

283
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00921/08-22 Лист0040/0136
Про оплату за використану електроенергію

284
19.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00783/08-42 Лист11-09/0067
Про погодження звільнення Братіщенка В.М.

285
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00784/08-42 Лист11-09/0066
Про погодження продовження повноважень Шпак 
О.А.

286
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00832/08-27 Лист12-09/0053
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

287
19.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00924/08-42 Лист01-11/0044
Про погодження переведення Оверченко Л.В.

288
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація
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00873/08-27 Лист01-46/0053
Про визначення державних та регіональних 
інтересів для їх врахування під час розроблення 
містобудівної документації

289
24.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00971/08-22 Лист01-46/0065
Про надання інформації щодо автоперевізників

290
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

00723/08-20 Лист01-16/24
Про порядок фінансування видатків місцевих 
бюджетів, що врегульовують обіг субсидійних 
коштів

291
17.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00643/08-27 Лист41
ПОЛТАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів для їх врахування під час розроблення 
містобудівної документації

292
17.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00644/08-27 Лист55/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

293
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00698/08-27 Лист01-20/083
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

294
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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00699/08-27 Лист01-20/084
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

295
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00700/08-27 Лист01-20/085
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

296
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00701/08-20 Лист01-48/91
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів для медичного 
обслуговування мешканців Широківської ОТГ

297
12.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00743/08-22 Лист01-13/46
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про повернення до попередньої маршрутної схеми 
маршруту № 202

298
22.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00756/08-22 Лист41
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги С080517 с. Михайло-Лукашеве 
- с. Миролюбівка

299
22.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00757/08-21 Лист03-17/23
БОРИСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про повернення до комунальної власності 
Борисівської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини

300
18.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00758/08-30 Лист20
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з питань 
об'єднання територіальної громади

301
10.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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00770/08-30 Рішення1
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про внесення змін до Рішення сесії Осипенківської 
сільської ради "Про бюджет об'єднаної 
територіальної громади Осипенківської сільської 
ради на 2018 рік"

302
22.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00843/08-20 Лист58
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на озеленення території 
райради

303
19.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00844/08-20 Лист54
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання машин для 
транспортування побутових відходів

304
19.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00866/08-49 Лист6
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про касаційну скаргу Степненської сільської ради 
Запорізького р-ну

305
27.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00886/08-20 Лист01-31/0043
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про сприяння у вирішенні питання щодо 
погашення боргу ДУ "Дружелюбівський виправний 
центр №1"

306
26.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00895/08-20 Лист01-20/0112
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на придбання 
сміттєзбиральної машини

307
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00956/08-22 Лист01-48/229
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо пасажирських 
перевезень до села Володимирське 

308
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00960/08-26 Лист01-08/12
БУРЧАЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про допомогу у вирішенні питання водопостачання 
села Бурчак

309
22.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

00761/08-20 Лист02.1-26/03.2/94
Про внесення змін до Переліку фінансування 
природоохоронних заходів на 2018 рік

310
23.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

00818/08-20 Лист12-10/210
Про надання звіту щодо виконання плану по 
мережі, штатах і контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих бюджетах за 2017 рік

311
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00822/08-20 Лист08-33/220
Про включення питання до порядку денного сесії 
обласної ради

312
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00823/08-20 Лист08-33/221
Про включення питання до порядку денного сесії 
обласної ради

313
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

00760/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл бюджетних коштів

314
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

00629/08-42 Лист22/03-17
Про проведення навчання Надеждіною О.О.

315
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00875/08-42 Лист32/03-17
Про навчання з питань запобігання корупції на 
державній службі 12-16.02.2018

316
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00913/08-42 Лист37/03-17
Про перенесення навчання на 31.01.2018

317
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

00867/08-49 Лист22ц/778/913/18
Про постанову колегії суддів судової палати у 
цивільних справах від 18.01.2018

318
24.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00927/08-20 Лист08.1-08.1/11-134
Про структури транспортних файлів річної 
фінансової звітності за 2017 рік

319
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

00853/08-40 Лист384/0/92-17-ДК/
Про надання документів щодо здійснення 
державного нагляду (контролю) за використанням 
та охороною земель

320
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00626/08-28 Лист08/01.4-10/340
Про формування регіональної програми

321
17.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

00795/08-23 Лист08.2-13/476
Про створення матеріального резерву для 
реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку із 
загрозою поширення африканської чуми свиней

322
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00814/08-46 Лист673/6-2018
Про звіти щодо інвентаризації відходів та 
забруднюючих речовин ДП "Екотест" та КУ 
"Запорізьке обласне паталогоанатомічне бюро"

323
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00903/08-46 Лист778/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів щодо КЗ 
"Запорізький інститут післядипломної педагогічної 
освіти"

324
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00967/08-46 Лист27/01/30-2018
Про виділення коштів для подальшого 
використання відеокамер

325
22.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00978/08-46 Лист255/04/08-2018
Про вжиття заходів реагування відносно 
керівництва ДНЗ № 221 "Пілот"

326
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

00824/08-46 Лист12.2-20/611
Про стан додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів у 2017 році

327
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00702/08-49 Листб/н
Про заперечення на позовну заяву ТОВ "Агрос-М" 
до Вільнянської РДА

328
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00868/08-49 Ухвала908/518/16
УХВАЛА суду у справі за позовом ПП "Діловий 
будинок"

329
22.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00951/08-49 Лист908/71/18
Про відзив на позовну заяву ПАТ "Янцевський 
гранітний кар`єр" щодо поновлення договору 
оренди землі

330
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00952/08-49 Лист908/73/18
Про відзив на позовну заяву ПАТ "Янцевський 
гранітний кар`єр" щодо поновлення договору 
оренди землі

331
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00953/08-49 Лист908/74/18
Про відзив на позовну заяву ПАТ "Янцевський 
гранітний кар`єр" щодо поновлення договору 
оренди землі

332
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

00766/08-43 Лист172/9/08-01-21-0
Про нагородження Малого В.М. (та інші)

333
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

00919/08-20 Листб/н
Про виділення коштів на паливно-мастильні 
матеріали

334
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

00679/08-48 Лист4/91/08-70-18-01
Про участь у нараді 24.01.2018

335
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
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00661/08-48 Лист69/ф
Про використання коштів по програмі 
"Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки" у 2017 році

336
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00662/08-48 Лист68/ф
Про використання коштів по програмі "Програма 
сприяння розвитку матеріально-технічної 
бази...військових частин...на 2017-2021 роки" у 
2017 році

337
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00663/08-48 Лист67/ф
Про використання коштів по програмі "Про 
забезпечення заходів мобілізації на територіальної 
області на 2017-2021 роки" у 2017 році

338
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00664/08-48 Лист66/ф
Про використання коштів по програмі "Призовна 
дільниця" у 2017 році

339
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00742/08-48 Лист106
Про методичні матеріали щодо виконання заходів 
військового обліку військовозобов'язаних

340
22.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00877/08-48 Лист116/ф
Про використання коштів по програмі "Про 
забезпечення заходів мобілізації на територіальної 
області на 2017-2021 роки" у 2017 році

341
26.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00878/08-48 Лист115/ф
Про використання коштів по програмі "Програма 
сприяння розвитку матеріально-технічної 
бази...військових частин...на 2017-2021 роки" у 
2017 році

342
26.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

00874/08-50 Лист13-р
Про надання перепусток

343
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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з/п
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Запорізький обласний центр зайнятості

00876/08-28 Лист324/01-17
Про співпрацю з центрами надання 
адміністративних послуг

344
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00674/08-49 Лист808/1699/17/197
Про копію ухвали суду у справі за позовом ГУ 
ДФС у Запорізькій області

345
18.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00730/08-49 Лист808/3575/17
Повістка про виклик до суду на 25.01.2018 у справі 
за позовом Степненської сільської ради

346
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00651/08-40 Лист10/9/08-22-010
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про відкликання листа від 09.11.20174 
№5989/10/08-22-03-010

347
15.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00668/08-46 Лист6016-781/18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про доцільність всиновлення дитини Яценко Х.Р.

348
20.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00787/08-46 Листб/н
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про внесення змін до Програми профілактики 
правопорушень...

349
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00842/08-43 Лист02-47/232
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про оголошення Подяки Тищенку С.С.

350
25.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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00977/08-23 Лист10-03/33
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ"
Про забезпечення технікою сільськогосподарських 
товаровиробників

351
31.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00983/08-28 Лист2/2-311/
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про заходи щодо запобігання бездомності в 
Запорізькій області

352
12.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

00609/08-42 Лист20
Про надання пропозицій для проведення навчання 
за тренінговою програмою

353
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

00715/08-46 Лист94-1970-16
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про дозвіл на спеціальне водокористування ОКСТ 
"Першотравневець-1"

354
17.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00721/08-46 Лист1.4-61вих18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин КП 
"Соцкомуненергія"

355
22.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00801/08-46 Лист05/2-1884-18
Про надання інформації щодо розпорядження 
голови Якимівської РДА від 21.12.2010 № 1060 та 
від 21.12.2009 № 1060 "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для ведення особистого селянського 
господарства на території Атманайської сільської 
ради"

356
24.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна
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00889/08-21 Лист02-13-00469
Про продовження дії договору оренди від 
10.03.2015 №3383/д 

357
24.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00653/08-40 Лист19/79
Про вирішення питання поділу земельної ділянки 
на території Пологівського району

358
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00865/08-22 Лист12/104
Про надання інформації щодо обсягів фінансування 
виконаних робіт з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг за 2016-2017 роки

359
24.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

00645/08-46 Лист325/39/107/03-20
Про надання інформації стосовно Якимишеної Г.О.

360
22.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00667/08-46 Лист316/39/107/03-20
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин КУ 
"Соцкомуненергія"

361
19.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00713/08-46 Лист7393еп/39/107/0
Про надання інформації щодо видатків на 2018 рік 
в установах, підпорядкованих Депаратменту освіти 
і науки ЗОДА

362
08.12.2017від

№
від 23.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00827/08-46 Лист283/39/107/03 20
Про надання інформації стосовно гр. Шляхового 
В.В.

363
18.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00914/08-46 Лист465/39/107/03-20
Про надання інформації щодо видатків в установах, 
підпорядкованих Управлінню молоді, фізичної 
культури та спорту ЗОДА

364
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00915/08-46 Лист466/39/107/03-20
Про надання інформації щодо видатків в установах, 
підпорядкованих Департаментку культури, 
туризму, національностей та релігій ЗОДА

365
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00608/08-46 Лист59/6/2-95нт
Про надання інформації щодо перерахованих 
коштів ТОВ "Торговий дім "Главмаш"

366
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00619/08-46 Лист59/26/14
Про функціонування ВП "Запорізька АЕС"

367
12.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00794/08-46 Лист59/5/3-63нт
Про недопущення міжнаціональної ворожнечі під 
час заходів з відзначення Міжнародного дня пам'яті 
жертв Голокосту 27.01.2018

368
25.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00834/08-46 Лист59/6/1-129нт
Про посилення заходів безпеки

369
24.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00835/08-46 Лист59/33-269н/т
Про можливе несанкціоноване втручання в роботу 
державних інформаційних ресурсів

370
24.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00885/08-46 Лист59/26/29
Про проведення заходів щодо протидії загрозам 
національним інтересам і нацбезпеці України

371
24.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

00959/08-20 Лист04-08-02-15/531
Про стан фінансово-бюджетної дисципіни в 
Запорізькій області за 2017 рік

372
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00981/08-20 Лист04-08-06-15/505
Про розпорядження щодо зупинення операцій з 
бюджетними коштами на рахунку Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва ЗОДА

373
29.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00982/08-20 Лист04-08-06-15/530
Про результати ревізії Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва ЗОДА

374
30.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00620/08-07 Постанова6
Про затвердження на 2018 рік середніх норм 
видатків територіальних та дільничних виборчих 
комісій з місцевих виборів на підготовку і 
проведення позачергових, повторних, проміжних, 
перших та додаткових місцевих виборів

375
18.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

00896/08-46 Лист17/1/3-28792-17
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин 
ПАТ "Запоріжгаз"

376
22.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

00636/08-21 Лист272/0/20-18
Про надання ліцензійного звіту за 2017 рік

377
15.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00871/08-21 Листб/н
Про надання інформації щодо дозвільних органів

378
30.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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00990/08-21 Лист674/0/20-18
Про залучення до роботи Колегії 
облдержадміністрації Мунтянова О.С.

379
24.01.2018від

№
від 31.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

00728/08-51 Лист05/02-152
Про опитувальник щодо запровадження "пілотного 
проекту" зі збереження резервних копій державних 
електронних інформаційних ресурсів

380
18.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00740/08-29 Лист03-1012/213
Про надання інформації щодо обсягів матеріальних 
резервів

381
23.01.2018від

№
від 24.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00764/08-29 Лист02-1085/162
Про результати виконання Програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій

382
25.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00908/08-29 Лист02-1270/162
Про аналіз коригування планів евакуації

383
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00909/08-29 Лист02-1271/16
Про проведення тренувань органів управління та 
сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій

384
29.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

00604/08-29 Лист02-826/162
Про надання інформації для розроблення проекту 
Плану цивільного захисту України на особливий 
період

385
19.01.2018від

№
від 22.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00706/08-22 Лист259/3/5.9-8
Про погодження субвенції місцевим бюджетам на 
фінансування ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах

386
22.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

00828/08-39 Лист1-6.3-6/566-18
Про надання інформації щодо водних 
рибогосподарських об'єктів

387
26.01.2018від

№
від 29.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне космічне агентство України

00710/08-22 Лист413/09-К3.2/18
Про розробку Національного плану заходів з 
моніторингу території України за допомогою 
засобів дистанційного зондування Землі

388
23.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

00659/08-42 Лист1/15-12-14
Про формування державного замовлення на 2019 
рік

389
11.01.2018від

№
від 23.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00762/08-47 Лист20-22/3410/18
Про підготовку щорічної Національної доповіді з 
реалізації засад антикорупційної політики

390
24.01.2018від

№
від 25.01.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00917/08-42 Лист23/94/22-18
Про надання інформації на виконання наказу від 
08.04.2014 № 43 "Про затвердження Порядку 
ведення переліку державних органів, установ та 
організацій, посади керівних працівників і 
спеціалістів яких віднесені до категорій посад 
державних службовців"

391
24.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

00805/08-20 Лист16-144
Про надання інформації щодо екологічного 
податку з викидів у атмосферне повітря та скидів у 
водні об'єкти

392
19.01.2018від

№
від 26.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

00910/08-21 Лист10-15-1569
Про внесення змін щодо майна (автомобільних 
доріг)

393
25.01.2018від

№
від 30.01.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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