
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.02.18 по 28.02.18

Ф21-КА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01542/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Депаратмент промисловості)
Про виділення коштів на завершення реалізації 
проектів з газопостачання на території 
Новомиколаївського, Гуляйпільського та 
Приазовського районів Запорізької області

1
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01631/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про надання фінансової підтримки КП 
"Облводоканал"

2
20.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01748/08-31 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент АПР)
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги з виготовлення статистичних продуктів

3
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01764/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ звернень громадян)
Про врахування в рішенні облради "Про обласний 
бюджет на 2018 рік" обсягу фінансування за 
Програмою автотранспортного забезпечення 
виконання облдержадміністрацією повноважень, 
що делеговані облрадою на 2017-2019 роки

4
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01890/08-31 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економіки)
Про здійснення перевірки дотримання замовниками 
вимог розпорядження голови облдержадміністрації 
від 03.03.2017 № 94 "Про здійснення допорогових 
публічних закупівель у електронній системі 
"ProZorro", зі змінами

5
27.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01891/08-31 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економіки)
Про здійснення перевірки дотримання замовниками 
вимог розпорядження голови облдержадміністрації 
від 03.03.2017 № 94 "Про здійснення допорогових 
публічних закупівель у електронній системі 
"ProZorro", зі змінами

6
27.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01771/08-01 Закон України2268-VIII
Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях

7
18.01.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01772/08-01 Закон України2281-VIII
Про внесення зміни до статті 115 Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" щодо призначення дострокової пенсії 
за віком членам сімей осіб, які загинули або 
померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час 
участі у Революції Гідності

8
08.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01773/08-01 Закон України2226-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
додаткових гарантій соціального захисту 
дітей-інвалідів

9
06.12.2017від

№
від 23.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

2
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01774/08-01 Закон України1984-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо корпоративних договорів

10
23.03.2017від

№
від 23.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01775/08-01 Закон України2276-VIII
Про внесення змін до пункту 62 розділу V 
"Прикінцеві положення" Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності" щодо 
спорудження меморіально-музейного комплексу 
Героїв Небесної Сотні

11
06.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01776/08-01 Закон України2273-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну 
культуру і спорт" щодо уточнення деяких положень

12
18.01.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01777/08-01 Постанова2285-VIII
Про Заяву Верховної Ради України "Про 
засудження випробувань зброї масового ураження 
Корейською Народно-Демократичною 
Республікою"

13
08.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01778/08-01 Постанова2286-VIII
Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі 
Українки

14
08.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01779/08-01 Постанова2287-VIII
Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 
році

15
08.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01780/08-01 Постанова2290-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Стан, проблеми та перспективи охорони 
культурної спадщини в Україні"

16
08.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01781/08-01 Постанова2291-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Національна інноваційна система: стан та 
законодавче забезпечення розвитку"

17
08.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

3
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01782/08-01 Постанова2274-VIII
Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з 
ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща 
змін до закону про Інститут національної пам’яті - 
Комісію з розслідування злочинів проти польського 
народу та інших законодавчих актів

18
06.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01642/08-15 Лист04-23/5-167
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Національна інноваційна система: стан та 
законодавче забезпечення розвитку" 21.03.2018

19
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01809/08-15 Лист04-25/04-189(38
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про засідання "круглого столу" на тему: "Раптова 
серцева смерть - фактори ризику та шляхи 
профілактики" 06.03.2018

20
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

01543/08-08 Депутатське звернення334-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про використання субвенції місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я в сільській місцевості

21
07.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01636/08-08 Депутатське звернення1821
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо розміру заробітної 
плати гр. Антонова В.І.

22
12.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01637/08-08 Депутатське звернення56-132/18
НДУ КРИВЕНКО В.М.
Про звернення трудового колективу ДП "СП 
"Лазурне" щодо права на земельні паї

23
14.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01726/08-08 Депутатське звернення02/18-798/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про підвищення рівня грунтових вод в 
Кам'янсько-Дніпровському р-ні

24
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

4
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01802/08-15 Листб/н
НДУ РЕКА А.О.
Про участь у засіданні з питань проблем питної 
води 01.03.2018 (м. Київ)

25
23.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01816/08-08 Депутатське звернення20 86572
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про надання допомоги на лікування гр. Бєляєва 
А.В.

26
16.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01829/08-08 Депутатське звернення336-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про передбачення коштів на підтримку ОСББ м. 
Токмак

27
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01830/08-08 Депутатське звернення338-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про перерозподіл коштів на користь сільських 
територій

28
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ паперовий паперова

01930/08-15 Лист18
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТЬСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ЗА ДУХОВНІСТЬ, 
МОРАЛЬНІСТЬ ТА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського форуму сім'ї 
14.03.2018

29
21.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

01600/08-22 Лист08
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільного транспорту на 2018-2022 роки

30
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01601/08-22 Лист09
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про рівень тарифів, що застосовуються на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту 

31
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5
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01620/08-37 Лист6
ГО "ЗАПОРОЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про проведення 10.03.2018 музичного фестивалю 
"Пісні народжені в АТО"

32
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01621/08-37 Лист8
ГО "ЗАПОРОЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про сприяння в перевезенні кримсько-татарської 
спільноти для показу фільму "Мустафа" 25.02.2018

33
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01638/08-44 Лист039
НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ
Про розміщення соціальної реклами щодо 
відзначення 80-річчя В. Чорновола

34
12.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01823/08-24 Лист30
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ 
ЧОРНОБИЛЯ"
Про забезпечення житлом громадян, які 
постраждали від Чорнобильської катастрофи

35
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01623/08-33 Листб/н
EGO ZLIN LTD
Про виробництво медичної техніки та рятувального 
обладнання

36
20.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01822/08-41 Лист224.1.1
KAUKOINTERNATIONAL
Про організацію зустрічі 12-14.03.2018

37
24.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01833/08-41 Лист01-01-50/48
ГРОДНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ
Про участь в офіційних заходах першого Форуму 
регіонів Білорусі та України

38
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

01851/08-41 ЛистNV/2018/24
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН В УКРАЇНІ
Про Нову програму розвитку міст

39
15.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01957/08-41 Лист2018/UN/02/49
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 12.03.2018

40
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

01849/08-40 Листб/н
КУРУСЬ О.В.
Про надання дозволу на розроблення документів із 
землеустрою

41
09.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01555/08-40 Лист303/6/28/213
ГОЛОВНЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 
УПРАВЛІННЯ ЗСУ
Про державну реєстрацію земельних ділянок

42
05.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01574/08-33 Лист432-5703
REVIAL INSTITUTE
Про реалізацію реформ сільської медицини і 
первинної ланки охорони здоров`я

43
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01575/08-50 Лист432-5704
REVIAL INSTITUTE
Про підтримку стратегічних радників

44
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01581/08-35 Лист981
ПРОЕКТ "МІСТО ПРОФЕСІЙ"
Про сприяння у проведенні заходу "Місто 
Професій" 29.09.2018

45
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

01584/08-49 Адвокатський запит7/01
АДВОКАТ ХМАРСЬКИЙ Р.Б.
Про надання інформації щодо трудової діяльності 
Братіщенка В.М.

46
17.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01596/08-42 Лист3/5-1266
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПО 
М.МОСКВА
Про надання довідки Черненко Л.П.

47
05.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01603/08-41 Лист16-01-08
ПОЛІСЬКИЙ ФОНД МІЖНАРОДНИХ ТА 
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення 26.02.2018 конференції щодо 
впровадження евроінтеграційних економічних 
реформ

48
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01604/08-22 Лист2400/23
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НТУ "КИЇВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ"
Про проведення 17.04-19.04.2018 Міжнародної 
науково-технічної конференції "Енергетичний 
менеджмент"

49
13.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01634/08-23 Лист17
ТОВ "АПК-ІНФОРМ ДНІПРО"
Про проведення третьої національної аграрної 
конференції "Мільйон із гектара" 01-02.03.2018

50
19.01.2018від

№
від 20.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01686/08-51 Лист20
ГРУПА КОМПАНІЙ "КАІ"
Про участь у вебінарі "Звернення громадян на базі 
КАІ-Документообіг" 22.02.2018

51
15.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01736/08-41 Лист10574
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про Звіт діяльності за IV квартал 2017 року

52
16.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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01737/08-38 Лист80/2018
ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ 
"ЕЙДОС"
Про методологію оцінки рівня забезпечення 
доступу до публічної інформації

53
15.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01765/08-22 Листб/н
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ "CISOLAR"
Про запрошення на Міжнародну конференцію з 
питань сонячної енергетики 11.04.2018 (м. Київ)

54
23.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01792/08-22 Лист2401/43
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
Про розроблення Стратегії енергоефективності

55
16.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01794/08-38 Лист49
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про реформування комунальних газет

56
15.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01824/08-19 Лист53/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення семінару "Підготовка проектів до 
ДФРР" 12-13.03.2018

57
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01850/08-40 Лист180-02/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розроблення робочого 
проекту землеустрою

58
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01861/08-41 Лист24/02-05
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ "УКРАЇНА - 
ХАБІТАТ"
Про участь у Проекті "Зміцнення потенціалу 
місцевих органів влади, як фактор сталого розвитку 
України"

59
24.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

01876/08-42 Лист03/1-1-14/1-102
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 01-28.03.2018

60
21.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01911/08-49 Адвокатський запит7/02-2018
АДВОКАТ МУХІН А.А.
Про листування щодо ситуації, яка складался у 
гідрологічному заказнику "Молочний лиман"

61
22.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01912/08-49 Адвокатський запит3/02-2018
АДВОКАТ МУХІН А.А.
Про надання копій документів стосовно 
Департаменту екології облдержадміністрації

62
22.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01913/08-49 Адвокатський запит6/02-2018
АДВОКАТ МУХІН А.А.
Про надання інформації щодо ситуації, яка 
склалася у гідрологічному заказнику "Молочний 
лиман"

63
22.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01914/08-49 Адвокатський запит5/02-2018
АДВОКАТ МУХІН А.А.
Про заяви щодо скоєння кримінальних 
правопорушень з питань масової загибелі водних 
біоресурсів у з'єднувальному каналі Молочного 
лиману

64
22.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01915/08-37 Листб/н
БО "БФ "МАМА ПЛЮС Я"
Про Благодійний фестиваль для дітей-сиріт 
"Мама+Я"

65
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01963/08-49 Листб/н
ГАЙДУК С.П.
Про відповідь на відзив за позовом Степненської 
сільської ради

66
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01971/08-40 Лист184-02/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

67
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Партії та громадські організації

01724/08-49 Адвокатський запит5
АДВОКАТ ПРИТУЛА М.І.
Про надання довідки щодо утримання 
автомобільної дороги Р37 в м. Василівка

68
19.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Посольства

01700/08-41 Лист6138/36-200-247
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РУМУНІЇ
Про економічну місію до м. Бухарест

69
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

01689/08-41 Лист61317/549-1313
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У 
КРАКОВІ
Про підтвердження дійсності посвідчення 
тракториста-машиніста Чередниченка Д.Л.

70
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

01585/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку на виклик до суду на 20.03.2018

71
08.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01702/08-49 Ухвала826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду про визнання протиправним та 
скасування рішення

72
01.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01703/08-49 Ухвала826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду про визнання протиправним та 
скасування рішення

73
01.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01704/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції

74
16.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01789/08-49 Ухвала908/2092/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "АРК 
"Прибой"

75
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01871/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про повістку на викли до суду на 20.03.2018

76
15.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01872/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про повістку на викли до суду на 20.03.2018

77
15.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01873/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про повістку на викли до суду на 20.03.2018

78
08.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01546/08-03 Постанова82
Про внесення змін до постанов КМУ від 29.07.2009 
№ 789 і від 01.04.2013 № 255 

79
14.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01547/08-06 Доручення5615/1/1-18
(С. Кубів) Про виконання розпорядження КМУ від 
19.01.2011 № 148 "Питання зміцнення 
фінансово-бюджетної дисципліни"

80
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01548/08-06 Доручення5484/1/1-18
(С. Кубів) Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

81
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01561/08-04 Витяг з протоколуВП 4
(П. Розенко) 7. Про проект постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 28.12.2016 № 
1045"

82
13.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01562/08-04 Протокол наради 
(засідання)

6468/0/1-18
(В. Гройсман) Про стан виконання Урядової 
програми "Доступні ліки" та напрями її 
вдосконалення

83
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01564/08-06 Доручення5380/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 08.02.2018

84
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01565/08-06 Доручення5948/1/1-18
(В. Бондаренко) АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення ситуації з об`єднанням 
територіальних громад

85
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01566/08-03 Розпорядження109-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2018 рік

86
14.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01653/08-06 Доручення6215/1/1-18
(С. Дехтяренко) ГО "ХЕЛПЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про екологічну ситуацію у м. Запоріжжі

87
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01665/08-03 Розпорядження99-р
Про затвердження плану заходів на 2018 рік з 
реалізації Стратегії подолання бідності

88
14.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13
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01678/08-04 Протокол наради 
(засідання)

6561/0/1-18
(В. Гройсман) Про вдосконалення з урахуванням 
європейського досвіду будівельних норм, які 
застосовуються під час проектування, будівництва 
автомобільних доріг загального користування, 
вулиць та доріг населених пунктів, а також 
відповідного контролю та нагляду

89
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01696/08-06 Доручення6400/1/1-18
(В. Кістіон) ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про розблокування процесу державної реєстрації 
пестицидів та агрохімікатів 

90
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01697/08-06 Доручення6544/1/1-18
(В. Кириленко) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про звернення гр. Масляк Р.С. щодо перегляду 
розрахунку розміру субсидії

91
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01698/08-06 Доручення5677/1/1-18
(В. Кириленко) Про виконання протокольного 
рішення Міжвідомчої комісії з питань охорони 
дитинства від 14.12.2017

92
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01746/08-06 Доручення4641/1/1-18
(Г. Зубко) Про надання щорічного звіту голови 
облдержадміністрації щодо 
соціально-економічного розвитку

93
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01768/08-06 Доручення6568/0/1-18
(В. Гройсман) Про підготовку робітничих кадрів 
для легкої промисловості

94
19.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01769/08-04 Протокол наради 
(засідання)

6560/0/1-18
(Г. Зубко) Про врегулювання проблемних питань, 
які виникли під час практичної реалізації постанови 
КМУ від 04.03.2002 № 256 "Про затвердження 
Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів 
на здійснення заходів з виконання державних 
програм соціального захисту населення за рахунок 
субвенції з державного бюджету"

95
19.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

14
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01817/08-06 Доручення6581/0/1-18
(П. Розенко) Про проведення селекторної наради з 
питань Урядової програми "Доступні ліки" 
06.03.2018

96
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01818/08-06 Доручення6847/1/1-18
(В. Кістіон) Про зменшення надходжень 
екологічного податку

97
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01819/08-06 Доручення6454/1/1-18
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 15.02.2018 № 33 "Про звільнення в 
запас військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову військову 
службу у 2018 році"

98
22.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01839/08-06 Доручення47404/39/1-17
(П. Розенко) Про посилення соціального захисту 
осіб, які постраждали під час участі у масових 
акціях громадського протесту, що відбулися у 
період з 21.11.2013 по 21.02.2014, а також членів 
сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у 
зазначених акціях

99
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01840/08-06 Доручення5669/1/1-18
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
районної ради щодо вирішення критичної ситуації, 
яка склалась із доходною частиною районного 
бюджету

100
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01841/08-06 Доручення5805/1/1-18
(Г. Зубко) ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ
Про направлення аналітичного звіту за підсумками 
дослідження стану соціального капіталу у громадах 
України та умов для його формування і розвитку

101
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

15
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01842/08-06 Доручення6495/1/1-18
(В. Федорчук) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про направлення аналітичної записки "Сучасна 
міграція українців до Польщі та пов'язані з нею 
виклики"

102
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01843/08-03 Постанова1104
Про затвердження переліку органів державного 
нагляду (контролю), на які не поширюється дія 
Закону України "Про тимчасові особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності"

103
18.12.2017від

№
від 26.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01844/08-03 Постанова94
Про внесення змін до Класифікатора звернень 
громадян 

104
21.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01845/08-03 Розпорядження114-р
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області 

105
21.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01926/08-06 Доручення6879/1/1-18
(В. Федорчук) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про реалізацію світової програми Асамблеї ООН

106
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01927/08-04 Доручення6587/1/1-18
(Г. Зубко) Про протидію можливим загрозам під 
час ускладнення погодних умов 27-28.02.2018

107
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01928/08-16 Доручення04-01/392
(В. Ковальчук) Про звернення депутатів 
Запорізької районної ради щодо вирішення 
критичної ситуації, яка склалась із доходною 
частиною районного бюджету

108
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01929/08-06 Доручення6587/0/1-18
(Г. Зубко) Про участь у засіданні Комісії ТЕБ та НС 
26.02.2018

109
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

16
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МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01552/08-23 Лист37-32-11/6061
Про виробництво низькобілкових продуктів 
харчування

110
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01684/08-23 Лист37-13-11/6555
Про проведення відеоконференції з питань 
підготовки до весняно-польових робіт 22.02.2018

111
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01709/08-39 Лист5/4.1-15/1839-18
Про виділення коштів з обласних екофондів на 
утримання зубрів

112
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01650/08-51 Лист2301-07/6450-03
Про інвентаризацію комп'ютерних програм

113
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01759/08-20 Лист2106-10/6972-06
Про підключення до системи АС Є-Звітність

114
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01854/08-37 Лист4504-07/6779-06
Про співробітництво у сфері туризму

115
21.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01896/08-37 Лист4504-07/7769-06
Про кандидатуру до складу Ради туристичних міст 
та регіонів

116
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01920/08-31 Лист3631-06/7945-06
Про участь у Всеукраїнському форумі "Захищений 
Споживач – Конкурентоспроможний Бізнес  –  
Європейський вибір України" 20.04.2018 (м. Київ)

117
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

01921/08-48 Лист2714-21/7776-01
Про переоформлення (оформлення) відстрочок 
військовозобов'язаним 

118
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

01580/08-20 Лист22/4.2-680-18
Про звіт щодо виконання Програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України

119
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01931/08-41 Лист640/16-200-532
Про відвідування Навоїйської області у травні 2018 
року (Республіка Узбекистан)

120
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

01679/08-38 Лист12-02/19-02
Про розміщення соціальної реклами

121
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство культури

01640/08-37 Лист88/18-18
Про проведення реєстрації статуту релігійної 
організації

122
22.01.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01888/08-32 Лист259/4/15-18
Про організацію захисту-презентацій робіт V 
Всеукраїнського конкурсу есе "Я - європеєць" 
27.03.2018

123
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01943/08-37 Лист252/4/15-18
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Гуманітарно-медична співпраця" 
07-17.05.2018

124
22.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01625/08-44 Лист1192/14
Про діяльність громадських організацій 
національно-патріотичного спрямування

125
14.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01810/08-34 Лист1327/14
Про участь у Всеукраїнському семінарі 
"Український кордон-2018" 27-29.03.2018 
(Львівська обл.)

126
20.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01853/08-34 Лист1387/3.3
Про моніторинг процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування в Україні 
у молодіжній сфері

127
21.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01900/08-34 Лист1413/14
Про проведення Всеукраїнського вишколу 
"Нащадки вільних"

128
21.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01902/08-34 Лист1414/14
Про проведення акції "Потяг Єднання України 
"Труханівська Січ"

129
21.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01758/08-32 Лист1/11-1990
Про своєчасне придбання пристроїв для 
програвання компакт-дисків із звуковим записом 
для проведення ЗНО

130
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01627/08-33 Лист10.3-17/404/3943
Про перерозподіл невикористаних залишків 
лікарських засобів та медичних виробів

131
15.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01711/08-33 Лист05.2-3159
Про погодження проекту Закону України "Про 
затвердження Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2018-2021 роки

132
06.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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01712/08-33 Лист191-09-277/4463
Про Методичні рекомендації з питань 
перетворення закладів охорони здоров'я з 
бюджетних установ у комунальні некомерційні 
підприємства

133
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01567/08-25 Лист7/17-1693
Про планові показники коштів, наданих з 
держбюджету для кредитування індивідуальних 
сільських забудовників та будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

134
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01591/08-33 Лист7/16-1676
Про Інформаційний посібник щодо створення 
об'єктів надання первинної медичної допомоги у 
сільській місцевості

135
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01597/08-25 Лист7/15-945
Про індекси зміни вартості будівельних робіт 
станом на 1 січня 2018 року

136
26.01.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01635/08-26 Лист7/10-1709
Про надання інформації щодо обсягу 
заборгованості з різниці в тарифах

137
16.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01713/08-26 Лист7/10-1811
Про Зміни і доповнення до Галузевої угоди на 
2017-2018 роки

138
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01807/08-28 Лист7/15-1904
Про кошторисну заробітну плату при визначенні 
вартості будівництва

139
22.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01882/08-26 Лист7/9-1912
Про якість питної води та стан питного 
водопостачання

140
22.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01892/08-19 Лист7/19-1986
Про участь у засіданні комісії з відбору проектів 
регіонального розвитку 01.03.2018

141
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01918/08-28 Лист7/10-2002
Про надання інформації щодо стану відшкодування 
підприємствам житлово-комунального 
господарства, ОСББ/ЖБК пільг та субсидій

142
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01968/08-30 Лист7/36-2043
Про стан розроблення та затвердження 
стратегічних документів в ОТГ

143
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01549/08-28 Лист3088/0/2-18/23
Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики, 
МВС, МОЗ, Мін'юсту від 07.11.2011 № 
429/831/769/3279/5

144
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01576/08-28 Лист3134/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

145
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01694/08-33 Лист3329/0/2-18/17
Про надання інформації щодо загальних витрат на 
утримання медико-соціальних експертних комісій у 
2018 році

146
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01695/08-33 Лист3333/0/2-18/17
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких Законів України щодо 
питання медико-соціальної експертизи"

147
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01701/08-28 Лист3278/0/2-18/28
Про збільшення фонду оплати праці працівників 
закладів соціальної сфери

148
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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01710/08-33 Лист3356/0/2-18/37
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про проведення акції "Почуй світ!" 02-22.04.2018

149
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01745/08-28 Лист3429/0/2-18/20
Про внесення змін до порядку виплати соціальних 
стипендій

150
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01855/08-28 Лист3652/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

151
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01874/08-35 Лист3622/0/2-18/37
Про заповнення форм у програмі Google Docs

152
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01948/08-49 Лист3642/0/2-18/37
Про здійснення правосуддя під час розгляду питань 
щодо усиновлення

153
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міністерство фінансів

01652/08-20 Лист24010-10-5/4520
Про застосування Методики оцінювання 
фіскальних ризиків суб'єктів господарювання 
державного сектору економіки

154
16.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01897/08-20 Лист07010-07-21/533
Про аналіз стану виплати заробітної плати 
педагогічним працівникам

155
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01922/08-20 Лист07050-19-7/5516
Про надання інформації щодо показників медичної 
субвенції

156
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

22



№
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

Бердянський міськвиконком

01886/08-29 Лист01-1212/44
Про проведення командно-штабного навчання

157
20.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01887/08-20 Лист01-1258/35
Про фінансування природоохоронних заходів

158
22.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01739/08-20 Лист01-1135/26
Про гарантію співфінансування ремонту ДНЗ № 41 
у м. Бердянськ

159
15.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01790/08-26 Лист01/03-26/00492
Про виділення коштів на відвід каналізаційних 
стоків на території о. Хортиця

160
21.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01951/08-39 Лист01/02-30/00645
Про дотримання вимог екологічного законодавства 
власниками будівлі колишнього заводу "Гамма"

161
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01946/08-20 Лист02-12/117-1
Про гарантію співфінансування реконструкції 
центральних очисних споруд у м. Мелітополі

162
20.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

01553/08-20 Лист496/21-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2018 
році природоохоронних заходів

163
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01592/08-43 Лист01-01-51/0627
Про нагородження Овдієнка О.Г.

164
13.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька міська рада

01594/08-21 Лист03/03-29/00432
Про передачу державного майна до комунальної 
власності міста (Палац культури по 
вул.Л.Чайкіної,53)

165
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01728/08-40 Лист371/02-03
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про акт прийому-передачі земельної ділянки по 
вул. Залізничній, 6-а

166
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

01595/08-22 Лист88/01-06(ін)
Про вирішення ситуації між КП "Водоканал" ММР 
ЗО та ПАТ "Запоріжжяобленерго"

167
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

01826/08-20 Лист08/09-239
Про перерозподіл коштів обласного фонду ОНПС

168
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

01609/08-08 Депутатське звернення42
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

169
09.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01883/08-20 Лист418/02-01-15
Про виділення коштів на ремонт автомобільної 
дороги по вул. Тімірязєва в м. Оріхів

170
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

01673/08-08 Депутатське звернення45
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

171
16.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

01587/08-49 Лист02-01-17/0211
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області від 12.06.2017

172
25.01.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01630/08-21 Лист02-01-17/0611
Про запрошення на відкриття Центру надання 
адміністративних послуг 28.02.2018

173
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01847/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЗАКАРЛЮКА О.В.
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

174
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01858/08-08 Депутатське звернення003/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виконання Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2020 року щодо 
поводження з відходами

175
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

01867/08-08 Депутатське звернення03/вих
ДОР ПОПОВ А.В.
Про ремонт автодороги Т08-19 Більмак до а/д М 14

176
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01898/08-08 Депутатське звернення006/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про погашення заборгованості за друг газети 
"Запорізька правда"

177
27.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Обласна рада

01645/08-54 Лист0557/01-11
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
системи зовнішнього теплопостачання

178
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01657/08-54 Лист0681/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 69
Про виділення коштів для заміни вікон в шкільній 
їдальні

179
20.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01760/08-54 Лист0742/01-11
Про придбання техніки для утримання міських 
каналізаційних мереж

180
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01761/08-54 Лист0737/01-11
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання гусеничного бульдозеру та контейнерів 
для збору ТПВ

181
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01815/08-54 Лист0608/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання в с. Володимирівка Приазовського 
р-ну

182
22.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01885/08-54 Лист01-26/0162
Про припинення КУ "Пологівський 
протитуберкульозний диспансер" ЗОР

183
23.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01949/08-43 Лист01-26/0171
Про нагородження Сімон Л.О. (та інші)

184
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01950/08-54 Лист0584/01-03
Про регіональні програми відшкодування частини 
суми або відсоткової ставки за кредитами 
населення

185
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01633/08-08 Депутатське звернення02-3
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА
Про висновки та рекомендації комісії від 
07.02.2018

186
15.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01785/08-08 Депутатське звернення20
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про висновки комісії від 22.02.2018

187
22.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01814/08-08 Декларація310
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
21.02.2018

188
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

01558/08-22 Листб/н
Про участь у відкритих слуханнях проекту Плану 
розвитку ПАТ "Запоріжгаз" на 2018-2027 роки 
23.02.2018

189
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01688/08-22 ЛистZp05.2-СЛ-2486/
Про участь у відкритому обговоренні проекту 
структури тарифу на послуги розподілу природного 
газу на 2018 рік 07.03.2018

190
16.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01933/08-40 Лист11/2011401
Про дозвіл на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Малої 
Хортиці, 1, м. Запоріжжя

191
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01934/08-40 Лист11/2011413
Про дозвіл на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на території 
Дніпровської сільської ради Вільнянського р-ну

192
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

01675/08-40 Лист6/372
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

193
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

01954/08-21 Лист011-0102
Про проведення технічної інвентаризації захисних 
споруд

194
08.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

01791/08-22 Лист11/01-296
Про реєстрацію податкових накладних ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

195
14.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

01747/08-22 Лист36/12-01
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2018 рік

196
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

01632/08-22 Лист4558/ТПУ
Про узгодження проїзду негабаритного 
транспортного засобу

197
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Радіоприлад"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01554/08-22 Лист101-335
Про надання інформації щодо евакуації 
матеріальних цінностей у разі збройних конфліктів

198
14.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01947/08-48 Лист41-1821
Про незаконний вилов водних живих ресурсів

199
23.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

01545/08-43 Лист1125
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1973
Про нагородження Гридасова Ю.В.

200
14.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01550/08-48 Лист1150
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про виділення коштів на придбання системи 
вентиляції будівлі комплексу реабілітації і 
відновлення боєздатності 55 ОАБР

201
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01551/08-48 Лист932
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про придбання асфальтового покриття

202
08.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01707/08-33 Лист11/18
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПМПУ КУ "ЗАПОРІЗЬКА 
СТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ"
Про проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника служби екстреної (швидкої) допомоги

203
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01848/08-33 Лист03/18
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПМПУ КУ "ЗАПОРІЗЬКА 
СТАНЦІЯ ЕКСТРЕННОЇ (ШВИДКОЇ) 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника служби екстреної (швидкої) допомоги

204
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01573/08-22 Лист224
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

205
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01599/08-22 Лист182
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВ 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ХЗАВОД" І 
КОМПАНІЯ"
Про вирішення ситуації щодо виробництва 
медичного кисню

206
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01690/08-40 Лист16/02-1
ТОВ "РЕНДЖИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05.02.2018 № 56 в частині 
збільшення розміру земельної ділянки

207
16.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01795/08-40 Лист10-15
ТОВ "НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

208
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01796/08-40 Лист10-16
ТОВ "КОРСО ТАУН"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

209
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01797/08-40 Лист10-17
ТОВ "ТАРОС ГРУП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

210
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01798/08-40 Лист10-18
ТОВ "ТАРОС ГРУП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

211
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01799/08-40 Лист10-19
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

212
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01800/08-40 Лист10-20
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

213
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01801/08-40 Лист10-21
ТОВ "ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

214
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01863/08-22 Лист37
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про протоколи розбіжностей щодо організації 
перевезення пасажирів

215
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01864/08-22 Лист23
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про протоколи розбіжностей щодо організації 
перевезення пасажирів

216
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01901/08-39 Лист47.6-172
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про участь у погодженні режимів спеціальних 
товарних рибних господарств

217
20.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01935/08-22 Лист01/956
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про проведення наради з питань будівництва 
вітроелектростанцій на території Приморського та 
Приазовського р-нів 12.03.2018

218
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01962/08-49 Лист244
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області від 07.02.2018 № 
908/1947/16

219
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01964/08-49 Лист908/72/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про відповідь на відзив відповідача

220
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01593/08-39 Лист47.9-131
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про стан роботи Азовського басейнового 
управління Держагенстварибного господарства за 
2017 рік

221
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01641/08-30 Лист266
ЗВП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про засідання робочої групи з питань 
добровільного об'єднання територіальних громад

222
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01663/08-21 Лист19-02-6
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про порушення права ФОП Жаботинської Т.Р. на 
здійснення підприємницької діяльності

223
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01691/08-26 Лист2277
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення сількомунгоспами дебіторської 
заборгованості за послуги водопостачання та 
водовідведення

224
21.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01744/08-24 Лист22/2-18-2
ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМ. ПИЛИПА ОРЛИКА
Про засідання круглого столу з питань житла для 
переселенців 27.02.2018 у м. Запоріжжі

225
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

01753/08-42 Лист21/02
ПП "ОПАЛ"
Про відповідність голови Вільнянської РДА 
Руденка О.А. займаній посаді 

226
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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01763/08-18 Лист45
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої "гарячої" лінії 06.03.2018

227
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01909/08-18 Лист50
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про результати соціологічного дослідження

228
27.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01936/08-28 Лист67/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про проведення у 2018 році обласного 
телемарафону "Пам'ять"

229
23.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01944/08-37 Лист19/02
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ ВО "РУХ 
ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"
Про розміщення банерів на підтримку української 
мови

230
21.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

01588/08-49 Лист12/142
Про пояснення по справі № 808/1699/17 на 
уточнюючий адміністративний позов ГУ ДФС у 
Запорізькій області

231
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01664/08-21 Лист9
ГО "КІМ"
Про порушення права ФОП Жаботинської Т.Р. на 
здійснення підприємницької діяльності

232
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01668/08-44 Листб/н
ГО "ВІРЮ В УКРАЇНУ"
Про проведення заходу УПЦ московського 
патріархату 25.02.2018

233
20.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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01731/08-22 Лист10
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про конкурси на право обслуговування 
внутрішньообласних маршрутів

234
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01732/08-22 Лист11
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про проекти нормативно-правових актів у сфері 
пасажирського автомобільного транспорту

235
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01766/08-38 Лист14-01/18
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті щодо 
проведення семінару з питань енергоаудиту 
06.03.2018

236
22.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01852/08-44 Лист38
ГО "БЕРДЯНСЬКА СЛУЖБА ЗАХИСТУ 
ТВАРИН"
Про заборону на вбивство бездомних собак

237
20.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01881/08-23 Лист2
ВП ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ"
Про включення кандидатур до антирейдерського 
аграрного штабу

238
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01733/08-20 Лист934
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про надання роз'яснень щодо механізму ведення 
реєстрів пільговиків

239
16.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01813/08-26 Лист1032
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про розрахунки за послуги з водопостачання

240
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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01828/08-22 Лист424
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження виробничих норм питомих витрат 
ПЕР

241
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01916/08-26 Лист1059
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про підвищення тарифів на послуги з 
водопостачання

242
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01917/08-26 Лист1058
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про відключення від електроенергії

243
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01953/08-22 Лист120
ПАТ "ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про затвердження питомих витрат ПЕР

244
15.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01956/08-26 Лист11
РОЗДОЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧОГО 
УПРАВЛІННЯ ЖКГ
Про стале водозабезпечення мешканців громади

245
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01958/08-22 Лист1002/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про затвердження питомих витрат ПЕР

246
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

01786/08-49 Рішення333/3911/17
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про цивільну справу за позовом Запорізької 
облдержадміністрації до Іванищева М.А.

247
10.01.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01868/08-49 Лист2/330/427/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про скаргу за позовною заявою Мелітопольської 
місцевої прокуратури

248
20.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

35



№
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

01869/08-49 Лист316/11/18
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про запит щодо місця проживання Євенко С.С.

249
20.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

01714/08-43 Лист25/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА"
Про нагородження Ромашко С.Б., Лещової Т.О.

250
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01940/08-43 Лист48
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Перепелиці С.В.

251
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01680/08-22 Лист01-10/75
КЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про оренду автобусу

252
14.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01856/08-33 Лист213/2
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про забезпечення медичним киснем

253
22.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01857/08-33 Лист148/01-05
КУ "СТМО "ДИТИНСТВО" ЗОР
Про забезпечення медичним киснем

254
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

01556/08-43 Лист02/607
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Колесника Ю.М.

255
08.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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01557/08-43 Лист02/611
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Курочкіна М.Ю. (та інші)

256
08.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01602/08-37 Лист01/789
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про святкування 50-річчя університету

257
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01674/08-22 Лист62-06/226
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про розміщення інформації на сайті щодо 
енергоспоживання у навчальних корпусах

258
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01831/08-22 Лист118
ДНІПРОРУДНЕНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМ
Про розміщення інформації на сайті щодо 
енергоспоживання будівель технікуму

259
22.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01899/08-40 Лист01-32/233
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про надання технічної допомоги щодо права 
постійного користування земельною ділянкою

260
23.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01559/08-16 Лист04-01/371
(В. Ковальчук) ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС 
АСОЦІАЦІЯ
Про звернення ТОВ "ВІБО-ТРАНС" щодо 
вирішення ситуації з реалізацією інвестиційного 
проекту

261
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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01677/08-16 Лист04-01/375
(В. Ковальчук) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про замороження коштів на проведення робіт з 
утеплення будівлі університету

262
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Президент України

01560/08-02 Указ33/2018
Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2018 році

263
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01770/08-02 Розпорядження31/2018-рп
Про звільнення В.Чмельової з посади голови 
Новомиколаївської районної державної 
адміністрації Запорізької області

264
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09994/08-08- Доручення1-1/2950
Про розв`язання невідкладних проблем 
соціально-економічного розвитку держави
*п.3 Доручення ПУ від 12.11.2013 №1-1/2950 знято 
з контролю листом АПУ від 20.08.2014 
№41-01/2925 (вх ОДА від 22.08.2014 
№06735/08-15)**

265
12.11.2013від

№
від 21.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01767/08-20 Лист01-25/0194
Про фінансування природоохоронних заходів

266
22.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01803/08-48 Лист01-43/0197
Про забезпечення електроенергією блокпосту 
"Бердянськ-Нововасилівка"

267
23.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація
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01649/08-22 Лист01-16/0142
Про ремонт автодороги Т08-19 Більмак до а/д М 14

268
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01756/08-43 Лист01-16/0153
Про нагородження Савченко Н.А., Лівик Т.С.

269
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01598/08-27 Лист01-27/169
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

270
06.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01624/08-43 Лист387/01-41
Про нагородження Пилипенко В.Д.

271
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01628/08-33 Лист01-32/224
Про виконання першочергових заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості

272
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01643/08-22 Лист01-25/200
Про співпрацю з ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН 
ІНТЕРНЕШНЛ"

273
13.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01960/08-40 Доповідна запискаб/н
Про пояснення щодо передачі земель колективної 
власності в оренду без розроблення технічної 
документації

274
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01942/08-30 Лист01-01-26/099
Про направлення матеріалів щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

275
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01749/08-49 Листб/н
Про пояснення на позовну заяву ПАТ "Янцівський 
гранітний кар'єр"

276
19.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація
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01661/08-20 Лист058/01-23
Про гарантію співфінансування реконструкції 
покрівлі КСП "Сучасник" у м. Гуляйполе

277
15.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01693/08-42 Лист01-18/0201
Про погодження призначення Рогач Т.І.

278
21.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01740/08-33 Лист01-33/0184
Про придбання кардіомоніторів та 
рентгенологічної стойки для КЗ "Запорізька ЦРЛ"

279
15.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01907/08-20 Лист01-23/0197
Про виділення коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

280
20.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01908/08-39 Лист01-25/0213
Про вирішення ситуації з  полігоном твердих 
прбутових відходів

281
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01572/08-22 ЛистТ-066
Про транспортне сполучення між м. Мелітополь та 
с. Орлове

282
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01937/08-32 Лист03-34/0114/01-2
Про придбання шкільного автобусу

283
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01938/08-26 Лист03-34/0112
Про стале водозабезпечення мешканців району

284
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

40
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01738/08-20 Лист01-01-16/0137
Про гарантію співфінансування реконструкції 
покрівлі стаціонару Новомиколаївської ЦРЛ

285
15.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01741/08-20 Лист01-01-16/0159
Про гарантію співфінансування на придбання 
шкільного автобусу

286
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01941/08-48 Лист01-01-16/0165
Про тимчасове консервування 
контрольно-пропускного пункту "Новомиколаївка"

287
22.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01952/08-28 Лист01-01-16/0111
Про виплату заробітної плати працівникам СП 
Новомиколаївські РЕМ ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

288
07.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01742/08-22 Лист01-36/088
Про надання даних щодо електропостачання с. 
Новозлатопіль

289
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01906/08-28 Лист01871/082
Про надання допомоги в погашенні заборгованості 
з виплати заробітної плати підприємству Розівські 
електричні мережі

290
09.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01754/08-42 Лист01-46/0114
Про погодження звільнення Дементьєвої О.А.

291
16.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Більмацька райрада

41
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01834/08-08 Депутатське звернення11
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

292
19.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райрада

01579/08-08 Депутатське звернення02-41/54
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

293
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райрада

01685/08-08 Депутатське звернення16
ДЕПУТАТ БОЖКО О.М.
Про компенсацію виплат за пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремих категорій 
громадян

294
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольска райрада

01578/08-08 Депутатське звернення1
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

295
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райрада

01577/08-08 Депутатське звернення1
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

296
12.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райрада

01835/08-08 Депутатське звернення40
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

297
16.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райрада
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01783/08-08 Депутатське звернення21
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

298
20.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райрада

01582/08-20 Листб/н
Про внесення змін до рішення облради від 
30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 2018 
рік"

299
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ 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

01606/08-08 Депутатське звернення02-01-21/0605
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

300
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01607/08-08 Депутатське звернення57
ЯКИМІІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

301
14.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01608/08-08 Депутатське звернення5
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

302
13.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01610/08-08 Депутатське звернення1
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

303
09.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01611/08-08 Депутатське звернення02
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

304
07.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01612/08-08 Депутатське звернення18
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

305
02.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01613/08-08 Депутатське звернення02-01-14/406
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

306
12.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01614/08-08 Депутатське звернення2
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

307
08.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01615/08-08 Депутатське звернення15
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

308
01.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01616/08-08 Депутатське звернення1
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

309
31.01.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01617/08-08 Депутатське звернення6
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

310
05.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01618/08-08 Депутатське звернення10
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

311
31.01.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01619/08-08 Депутатське звернення31
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

312
08.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01629/08-27 Лист01-30/107
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення генерального 
плану с. Павлівське

313
14.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01658/08-20 Лист01-02-14/538
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про гарантію співфінансування реконструкції 
лікувального корпусу КУ "Чернігівська ЦРЛ"

314
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01659/08-20 Лист01-02-14/539
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про гарантію співфінансування реконструкції 
полігону твердих побутових відходів КП 
"Чернігівське ВУЖКГ"

315
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01660/08-20 Лист02-01-14/540
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про гарантію співфінансування будівництва 
спортивного майданчика зі штучним покриттям на 
території Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

316
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01662/08-20 Лист01-48/472
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування реконструкції системи 
опалення в с. Широке

317
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01669/08-08 Депутатське звернення35
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

318
15.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01670/08-08 Депутатське звернення47
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

319
15.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01671/08-08 Депутатське звернення1
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

320
12.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01672/08-08 Депутатське звернення1
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

321
08.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01708/08-08 Депутатське звернення01-22/0266
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

322
16.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01729/08-40 Лист68
ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо виділення 
земельних ділянок

323
19.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01730/08-40 Лист67
ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо виділення 
земельних ділянок

324
19.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01784/08-08 Депутатське звернення4
БОТІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

325
16.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01793/08-22 Лист0390/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про відключення від газопостачання приміщення 
сільської ради Розумівського старостинського 
округу

326
22.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01806/08-20 Лист01-21/185
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобусу

327
23.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01832/08-20 Лист02-21/160/02-21
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

328
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01846/08-20 Лист02-01-14/593
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво закладів 
охорони здоров'я у сільській місцевості

329
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01919/08-20 Лист207
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання екскаватору навантажувачу

330
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01939/08-32 Лист01-30/155
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про перереєстрацію КЗ "Вільнянська спеціальна 
ЗОШ" ЗОР

331
23.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01969/08-26 Лист01-12/115
ПРИШИБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про стабільну роботу КП "Пришиб"

332
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі
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01583/08-31 Доповідна запискаб/н
Про здійснення перевірки дотримання замовниками 
вимог розпорядження голови облдержадміністрації 
від 03.03.2017 № 94 "Про здійснення допорогових 
публічних закупівель у електронній системі 
"ProZorro", зі змінами

333
19.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

01827/08-20 Доповідна запискаб/н
Про освоєння у 2018 році коштів субвенції з 
державного бюджету на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості

334
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

01644/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Резнікової О.В. (та інші)

335
20.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

01727/08-42 Лист80/03-17
Про участь у проведенні навчання 26.02.2018

336
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01787/08-49 Лист13-09.1/1299-22
Про відзив щодо апеляційної скарги Остриківської 
сільської ради

337
22.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

01681/08-29 Лист01/7-13/848
Про придбання аеросаней-амфібії "Патруль"

338
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01682/08-29 Лист01/7-13/847
Про відновлення боєздатності катеру "МАРС-700"

339
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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01683/08-29 Лист01/7-13/846
Про придбання універсального пневмокаркасного 
намету

340
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01865/08-43 Лист01/5-10/944
Про нагородження Обіход М.В. (та інші)

341
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01648/08-40 Лист39/0/92-18-ДК/0
Про надання документів щодо здійснення 
державного нагляду (контролю) за використанням 
та охороною земель

342
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01945/08-20 Лист13-8-0.10-1828/2
Про питання орендної плати за водні об'єкти

343
21.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

01905/08-28 Лист08/03.4-05/1243
Про надання допомоги в погашенні заборгованості 
з виплати заробітної плати підприємству 
Куйбишевський райавтодор

344
21.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01699/08-46 Лист521/6/1-2018
Про ухвалу Орджонікідзевського районного суду 
щодо надання тимчасового доступу до матеріалів 
документів, що перебувають у володінні 
Департаменту екології та природних ресурсів 
ЗОДА

345
20.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01804/08-46 Лист1637/6-2018
Про надання документів щодо дозволу працівникам 
НАБУ на проведення обшуків в 
облдержадміністрації

346
22.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01805/08-46 Лист1495/01/6-2018
Про проведення обшуку у ПрАТ "Укрграфіт"

347
19.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01924/08-46 Лист277/01/14-2018
Про фінансування заходів "Програми профілактики 
правопорушень..."

348
27.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

01755/08-43 Лист3636/06
Про нагородження Гасанової О.В. (та інші)

349
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління статистики

01812/08-38 Лист12-11/19
Про оприлюднення даних офіційної статистики

350
22.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Головне управління юстиції

01910/08-49 Лист06-18/1388
Про відзив на апеляційну скаргу

351
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01967/08-46 Лист04-19/1483
Про інформаційні матеріали з питань рейдерства

352
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01970/08-46 Лист12-19/1487
Про співпрацю в реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту "Я маю право!"

353
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01589/08-49 Ухвала908/73/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

354
13.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01590/08-49 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

355
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01705/08-49 Ухвала908/74/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

356
13.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01706/08-49 Ухвала908/72/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

357
14.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01750/08-49 Рішення908/1947/16
Про Рішення суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

358
07.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01788/08-49 Ухвала908/2522/17
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

359
14.02.2018від

№
від 23.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01965/08-49 Ухвала908/73/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

360
19.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області

01666/08-27 Лист1008-23.7/520
Про погодження плану роботи на 2018 рік

361
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

01904/08-39 Лист718/03
Про результати проведеного заходу державного 
контролю щодо дотримання вимог 
природоохоронного законодавства

362
23.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

01735/08-20 Лист412/9/08-01-03-0
Про надання роз'яснювально-презентаційних 
матеріалів щодо заповнення декларацій

363
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01752/08-49 Лист192/8-01-10-06
Про заперечення на відзив по справі за позовом ГУ 
ДФС у Запорізькій області

364
12.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01811/08-43 Лист441/9/08-01-04-0
Про нагородження Бєляєвої І.М. (та інші)

365
22.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"
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01866/08-20 Лист17/205
Про визначення строків оплати послуг

366
21.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01880/08-20 Лист17/223
Про визначення строків оплати послуг

367
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01544/08-41 Лист12.3/46
Про участь у круглому столі із турецькими 
підприємствами 02.03.2018

368
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

01715/08-26 Лист08/423
Про платників рентної плати за спеціальне 
використання води

369
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01646/08-48 Лист22/пр
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації "Про проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у 
квітні-травні й жовтні-листопаді 2018 року та 
заходи щодо його забезпечення"

370
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01656/08-48 Лист303
Про стан військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних у 2017 році та завдання на 
2018 рік у військовій частині А1314

371
16.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"
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01859/08-22 Лист46-р
Про законопроект "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері автомобільного 
транспорту..."

372
23.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01860/08-28 Лист10-Ф
Про Звіт діяльності у 2017 році та пріоритети 
діяльності на 2018 рік

373
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

01667/08-37 Лист476/01-17
Про інформування щодо виконання плану заходів з 
питань інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство на 
період до 2020 року

374
09.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01870/08-49 Лист808/1699/17/261
Про копію ухвали щодо продовження строку 
підготовчого провадження

375
21.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01626/08-46 Лист1.4-899-вих18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій документів дозвільної 
документації ТОВ "Токмацький ветсанзавод"

376
30.01.2018від

№
від 20.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01716/08-39 Лист02-47/788
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про порядок здійснення погодження режимів 
рибогосподарської експлуатації водних об'єктів 
області

377
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01836/08-46 Лист2671/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо перебування на 
посаді Гончарука П.А.

378
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01837/08-46 Лист2672/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо перебування на 
посаді Барановської М.В.

379
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01838/08-46 Лист2673/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо перебування на 
посаді Лисечко О.В.

380
26.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01875/08-33 Лист04-996
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про сприяння у забезпеченні медичною 
реабілітацією застрахованих осіб

381
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01893/08-46 Лист19/108/1-2979
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про фінансування у рамках Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки у Запорізькій області

382
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01932/08-46 Лист120-2795вих.18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо документів 
дозвільного характеру МПП "Оріяна"

383
23.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

01884/08-42 Лист86
Про проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець"

384
26.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура
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01586/08-49 Лист1.1-1119вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про визнання незаконними та скасування 
розпоряджень голови облдержадміністрації від 
01.04.2017 № 144, 145, 146, додаткових угод до 
договорів оренди земельних ділянок від 01.04.2006 
№ 25, 26, 27 та повернення земельних ділянок

385
14.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01676/08-46 Лист1-1496вих.-18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій документів щодо дозволів на 
викиди забруднюючих речовин суб'єктам 
господарювання Веселівського, Мелітопольського, 
Приазовського та Якимівського р-нів

386
14.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01955/08-46 Лист1952-17
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо співробітництва з 
ПП "Покров-груп"

387
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01961/08-46 Лист53-8628-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання копій документів щодо договорів з 
ТОВ "БУДМОНТАЖСНАБ"

388
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01605/08-49 Лист05/1-162вих-18
Про повідомлення щодо вжиття заходів 
представницького характеру шляхом пред'явлення 
позову

389
15.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01751/08-49 Лист05/1-1738-18
Про позовну заяву щодо визнання недійсним 
договору підряду

390
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01877/08-46 Лист05/1-198вих-18
Про договір щодо закупівлі робіт з ТОВ "Торговий 
дім "Главмаш"

391
23.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01966/08-46 Лист04/7-158вих-18
Про проведення наради з питань протидії злочинам 
проти довкілля 02.03.2018

392
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01717/08-22 Лист22/259
Про заходи щодо недопущення аварійної ситуації 
на об'єкті "Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя" у 2018 
році

393
19.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01718/08-22 Лист11/286
Про погодження завдання на коригування 
проектної документації на поточний середній 
ремонт автомобільної дороги Н-30

394
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01743/08-22 Лист5/276
Про фінансування поточного середнього ремонту 
автомобільних доріг

395
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

01725/08-46 Лист919/39/107/01-20
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин 
ТОВ "НАФТА ПРЕМІУМ ГРУП" та ТОВ 
"ПЛАТІНУМ ОІЛ ПЕТРОЛІУМ"

396
22.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01862/08-46 Лист944/39/107/01-20
Про тендерні процедури

397
23.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01878/08-46 Лист1009/39/107/01-2
Про надання інформації щодо передачі земельних 
ділянок для розташування електростанцій

398
27.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01894/08-46 Лист1029/39/107/01-2
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин 
ТОВ "Запорізькі теплові мережі"

399
27.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01895/08-46 Лист1028/39/107/01-2
Про дозвільну документацію на розміщення 
полігону виробничих відходів

400
27.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01959/08-46 Лист1055/39/107/01-2
Про надання копій документів стосовно Тоцького 
В.Є.

401
28.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01622/08-46 Лист59/14/523
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря

402
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01647/08-46 Лист59/4-699н/т
Про придбання паливно-мастильних матеріалів

403
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01692/08-46 Лист59/3/1-194нт
Про надання інформації щодо розміщення 
сміттєзвалищ на території Запорізької області

404
16.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01719/08-46 Лист59/3/3-209нт
Про надання інформації стосовно гр. Погорєлова 
Д.О.

405
16.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01720/08-46 Лист59/3/3-210нт
Про надання інформації стосовно Алтунташа І. (та 
інші)

406
16.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01721/08-46 Лист59/3/1-211нт
Про надання інформації стосовно гр. Дацка О.О.

407
16.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01722/08-46 Лист59/3/1-212нт
Про надання інформації стосовно гр. Калюжного 
Є.А.

408
16.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01723/08-46 Лист59/6/2-346нт
Про договір щодо закупівлі робіт з ТОВ "Торговий 
дім "Главмаш"

409
19.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01821/08-46 Лист59/5/4-240
Про вжиття заходів щодо приведення у належний 
стан спеціальної системи оповіщення Запорізької 
атомної електростанції

410
21.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01889/08-46 Лист59/3/1-240нт
Про надання інформації щодо осіб-переселенців, 
які були працевлаштовані в Запорізькій 
облдержадміністрації

411
23.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01972/08-46 Лист59/17/201н/т
ПРИПИС про проведення перевірки порядку 
обліку, зберігання і використання документів та 
інших матеріальних носіїв інформації, що містять 
службову інформацію

412
26.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01569/08-07 Постанова24
Про додаткові вибори депутатів сільської та 
селищних рад 29 квітня 2018 року

413
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01570/08-07 Постанова29
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

414
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01571/08-07 Постанова22
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об'єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 29 
квітня 2018 року

415
16.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01734/08-45 Лист21-28-281
Про проведення тренінгів 26-27.02.2018

416
21.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

01568/08-19 Лист126-29/04-1821
Про надання інформації щодо Урядової програми 
"Доступні ліки"

417
13.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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01651/08-19 Лист500-29/05-2005
Про проведення круглого столу щодо державної 
допомоги суб'єктам госоподарювання 28.02.2018 
(м. Київ)

418
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01762/08-19 Лист500-29/05-2074
Про надання інформації щодо державної допомоги

419
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

01563/08-46 Лист23/1/3-32690-17
Про надання інформації стосовно гр. Фурси О.Ю.

420
14.02.2018від

№
від 19.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба автомобільних доріг України

01687/08-22 Лист537/1/5.4-6
Про підписання Меморандуму про співпрацю

421
19.02.2018від

№
від 21.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01825/08-29 Лист16-2465/161
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

422
19.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01903/08-29 Лист16-2589/92
Про формування державного замовлення на 
навчання у сфері цивільного захисту на 2019 рік

423
21.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01639/08-42 Лист411/1/12-15
Про погодження звільнення Кухти В.М.

424
07.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01925/08-22 Лист381/3/5.4-6
Про участь у нараді з питань будівництва 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. 
Запоріжжя 08.02.2018

425
05.02.2018від

№
від 28.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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01654/08-38 Лист778/23/3
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2018 рік

426
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01879/08-38 Лист732/27/3
Про забезпечення населення засобами приймання 
сигналів цифрового телерадіомовлення

427
15.02.2018від

№
від 27.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01655/08-47 Лист20-22/7163/18
Про надання пропозицій щодо підготовки та 
підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних із 
запобігання корупції

428
19.02.2018від

№
від 20.02.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

01820/08-47 Лист20-22/7791/18
Про запитальник щодо запобігання корупції

429
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

01757/08-37 Лист02/312
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про інформаційні матеріали до 100-річчя 
затвердження тризуба гербом УНР і запровадження 
гривні

430
20.02.2018від

№
від 22.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01808/08-37 Лист01/343
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про експонування інформаційно-просвітницьких 
стендів

431
23.02.2018від

№
від 26.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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