
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.03.18 по 07.03.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02008/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про вирішення питання погашення заборгованості 
за спожиту електричну енергію військовими 
підрозділами на території області

1
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02009/08-39 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про укладання прямого договору між 
Департаментом екології та природних ресурсів та 
ПП "Екохімсервіс"

2
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02013/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури) 
Про нагородження Гайдамаки А.В.

3
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02014/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури) 
Про нагородження Сурченка С.В.

4
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02015/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури) 
Про нагородження Левченка М.П.

5
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02016/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури) 
Про нагородження Щпиченко М.І.

6
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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02045/08-20 Довідкаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на сплату судового збору

7
02.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02046/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про збільшення Департаменту видатків 
споживання

8
02.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02047/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соцзахисту)
Про нагородження Кривошей К.Ю.

9
02.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02048/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про виділення коштів для додаткових штатних 
одиниць КЗ "Запорізький академічний обласний 
театр юного глядача" ЗОР

10
02.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02252/08-01 Закон України2283-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Португальської Республікою про взаємну охорону 
інформації з обмеженим доступом

11
08.02.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02253/08-01 Закон України2292-VIII
Про внесення зміни до статті 120 Кримінального 
кодексу України щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за сприяння вчиненню 
самогубства

12
08.02.2018від

№
від 07.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02254/08-01 Закон України2279-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа

13
08.02.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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02255/08-01 Закон України2255-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Королівством Таїланд про взаємну правову 
допомогу у кримінальних справах

14
08.02.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02256/08-01 Закон України2277-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення та ведення Кредитного реєстру 
Національного банку України та вдосконалення 
процесів управління кредитними ризиками банків

15
06.02.2018від

№
від 07.03.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02257/08-01 Закон України2282-VIII
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Молдова 
про внесення змін до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Молдова 
про взаємний захист секретної інформації

16
08.02.2018від

№
від 07.03.2018
№ паперовий паперова

02258/08-01 Закон України2269-VIII
Про приватизацію державного і комунального 
майна

17
18.01.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02043/08-08 Депутатське звернення04-36/14-69/405
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ ВРУ
Про реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування

18
27.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02064/08-08 Депутатське звернення04-25/08-194(39
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
(НДУ Власенко С.В.)
Про фінансову допомогу на лікування Харченка 
С.В.

19
26.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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02142/08-15 Лист04-22/03-111(42
(М. Княжицький) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
КУЛЬТУРИ І ДУХОВНОСТІ
Про внесення змін до Закону України "Про свободу 
совісті та релігійні організації"

20
28.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

02120/08-08 Депутатське звернення5/130-4
НДУ КУЖЕЛЬ О.В. (до листа Васецького А.Я.)
Про звернення Васецького А.Я. щодо не здійснення 
жодного капітального ремонту житлового будинку

21
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

01992/08-44 Лист6
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про оцінку діяльності Панченка О.

22
26.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01993/08-44 Лист10
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про організацію зустрічі

23
26.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02023/08-44 Лист03/24-02/18
ГО "САМООБОРОНА МЕЛІТОПОЛЯ"
Про вирішення ситуації щодо незаконних дій 
Чернишова А.

24
24.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02136/08-33 Лист1802/29
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУНДАЦІЯ 
"ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "УКРАЇНЦІ ПРОТИ 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ"
Про проведення Всесвітнього та Всеукраїнського 
дня боротьби з туберкульозом 24.03.2018

25
23.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02147/08-44 Листб/н
ГО "ЧЕСТЬ ТА СЛАВА"
Про проведення військово-історичної 
реконструкції у м.Запоріжжя

26
05.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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01981/08-40 Листб/н
МАСАЛОВ О.П.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відводу земельної ділянки

27
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01989/08-33 Лист804
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я" ДОЗ
Про виконання постанови КМУ щодо Стратегії 
забезпечення сталої відповіді на епідемії 
туберкульозу

28
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01991/08-35 Лист139
ПП "МИКОЛАЇВ-КОНТРАСТ"
Про організацію відпочинку в дитячому таборі 
"Маяк"

29
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01994/08-22 Лист19.2-11-172
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМ.М.П.ШУЛЬГІНА"
Про співробітництво

30
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02021/08-41 Лист10780
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про звіт РБО на тему: "Контроль за контролерами: 
Стан впровадження реформи контролюючих 
органів"

31
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02022/08-40 Лист10782
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про вирішення конфліктної  ситуації, пов`язаної із 
реалізацією інвестиційного проекту у Запорізькій 
області

32
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02044/08-32 ЛистZWS-23022018/
KLITSCHKO FOUNDATION
Про поширення інформації щодо освітнього 
екологічного проекту

33
23.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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02050/08-21 Лист18
ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 
"ЮВІЛЕЙНИЙ 22/2"
Про вирішення питання повернення частини 
сумісної власності спільного майна будинку

34
27.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02057/08-41 Лист38/18
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В 
ПОЛЬЩІ
Про проведення VIII Міжнародного форуму "День 
Українського бізнесу в Польщі" 10-11 травня 2018

35
28.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02088/08-21 ЛистН-21/168
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про відкрите обговорення Інвестиційної програми 
ПАТ "Укрзалізниця"

36
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02091/08-22 Лист2103ВИХ-18-24
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про порушення вимог законодавства, що сталося 
внаслідок порушення правового режиму земель 
охоронних зон об`єктів магістральних газопроводів

37
27.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02095/08-22 Лист27/02/2018-5
CHECKERS SAFETY GROUP UK LTD, T/A 
TERRAPLAS
Про тимчасову дорогу для потреб Запорізької 
області

38
27.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02100/08-42 Лист2700/174/52
НТУ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТИХНІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ" ІМ.І.СІКОРСЬКОГО
Про проведення навчання фахівців в галузі 
інформаційної безпеки

39
26.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02105/08-41 Листб/н
ARMENIA EXPO 2018
Про проведення 07.09-09.09.2018 виставкового 
форуму

40
03.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02106/08-41 Лист01-01-50/48
ГРОДНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ
Про проведення в жовтні-листопаді Форуму 
регіонів Беларусі і України

41
26.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02119/08-33 Лист210218/00036-9
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 
ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Про проведення конкурсу "Підтримка 
регіонального діалогу в реформі охорони здоров`я"

42
28.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02173/08-49 Листб/н
АДВОКАТ МОРМУЛЬ П.В.
Про скасування рішень Наталівської сільської ради

43
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ паперовий паперова

02174/08-49 Листб/н
ХВАТКОВ Ю.Ю.
Про відзив на позовну заяву

44
05.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02175/08-22 ЛистЦЦІ-13/52
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення постанови 
НКРЕКП "Про схвалення Інвестиційної програми 
ПАТ "Укрзалізниця" на 2018 рік" 16.03.2018

45
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02204/08-34 Лист4
СПІЛКА СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про вирішення проблемних питань спортсменів

46
02.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02245/08-30 Листб/н
МЕШКАНЦІ С.ГРИГОРІВКА
Про об`єднання Григорівської сільської ради в 
Балабинську ОТГ

47
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02248/08-22 Лист10974
BUSINESS OMBUDSMAN
Про отримання скарги від ГО " 
Бізнес-Союз"Порада" щодо блокування податкових 
накладних "Запоріжжяобленерго"

48
06.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

02055/08-44 Листб/н
ГО "ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ 
СИЛАМ УКРАЇНИ ТА 
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОМУ ФЛОТУ 
"ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС "АЗОВ"
Про розміщення соціальної реклами 

49
03.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

02101/08-49 Лист910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про відкриття впровадження у справі

50
26.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02160/08-49 Ухвала908/74/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду щодо ПАТ "Янцівський гранітний 
кар`єр"

51
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02161/08-49 Лист908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про касаційну скаргу ТОВ "Агрофірма "Славутич"

52
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02243/08-49 Ухвала910/21638/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Комунтех"

53
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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№
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

02033/08-06 Доручення7012/1/1-18
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОСВІТИ І НАУКИ
Про імплементацію статті 7 Закону України "Про 
освіту"

54
27.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02034/08-06 Доручення6778/1/1-18
(В. Гройсман)
Про пропозиції до парламентських слухань на тему 
"Стан, проблеми та перспективи охорони 
культурної спадщини в Україні" (18.04.2018)

55
28.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02114/08-06 Доручення41826/10/1-17
(В. Федорчук) Про направлення колективного 
звернення Крилової О.І. та інших

56
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02123/08-06 Доручення6782/1/1-18
(С. Кубів) 
Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі 
Українки

57
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02124/08-06 Доручення7926/1/1-18
(Г. Зубко) Про подолання депресивності м. Токмак

58
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02125/08-06 Доручення8077/0/1-18
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
основних заходів з соціально-економічного 
розвитку регіону

59
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02126/08-06 Доручення8207/0/1-18
(В. Кириленко) Про надання інформації щодо 
виплати заробітної плати педагогічним 
працівникам закладів освіти за січень 2018р.

60
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02131/08-06 Доручення6595/0/1-18
(Г. Зубко) Про заходи з недопущення виникнення 
надзвичайних ситуацій на об'єктах 
житлово-комунального господарства та критичної 
інфраструктури

61
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02132/08-06 Доручення6781/1/1-18
(С. Кубів) Про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв

62
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02133/08-06 Доручення7857/1/1-18
(С. Кубів) Про виконання плану основних заходів 
цивільного захисту у 2017 році

63
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02134/08-06 Доручення7328/1/1-18
(В. Федорчук) ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ 
КОЛЕДЖ ІМ. ІВЧЕНКА
Про надання інформації щодо встановлення 
надбавки до посадового окладу педагогічним 
працівникам

64
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02135/08-04 Протокол8338/0/1-18
(В. Кириленко) Про проведення у 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання

65
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02140/08-04 Протокол8514/0/1-18
(С. Кубів) Про упорядкування обліку суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки

66
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02141/08-06 Доручення7444/1/1-18
(В. Федорчук) Про "парамедичну" систему надання 
екстреної медичної допомоги

67
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02259/08-06 Доручення8232/1/1-18
(Г. Пліс) Про фінансування бюджету  
Пологівського району Запорізької області

68
05.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02260/08-06 Доручення5669/3/1-18
(В. Федорчук) Про фінансування бюджету 
Запорізького району Запорізької області

69
05.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02261/08-06 Доручення7840/1/1-18
(П. Розенко) НДУ ГОПКО Г.М.
Про житлові проблеми учасників 

70
06.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02262/08-06 Доручення7472/1/1-18
(В. Федорчук) Про внесення змін  до обласного 
бюджету на 2018 рік

71
05.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02263/08-06 Доручення8775/0/1-18
(В. Бондаренко) Про надання інформації щодо 
проблемних питань розвитку регіонів

72
05.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02264/08-06 Доручення8905/0/1-18
(В. Бондаренко) Про погодження виготовлення 
копій або витягів з Порядку проведення перевірок 
стану та оцінки мобілізаційної готовності

73
05.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

02102/08-49 Лист50/05-197
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про відзив на апеляційну скаргу

74
26.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02103/08-49 Лист50/05-194
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про відзив на заяву щодо відстрочення виконання 
рішення суду

75
23.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

02038/08-36 Лист4050/0/2-18/37
Про відклик листа від 13.02.2013 № 
1595/0/14-13/57  (01214/08-35)

76
01.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство аграрної політики та продовольства

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02027/08-23 Лист37-18-11/7395
Про надання інформації щодо Концепції розвитку 
сільських територій

77
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02070/08-23 Лист37-11-11/7636
Про засідання Ради з питань виставкової діяльності 
Мінагрополітики 12.03.2018

78
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02029/08-21 Лист3901/05/8474-03
Про погодження проекту Закону України "Про 
адміністративні послуги"

79
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02040/08-31 Лист3211-13/8814-06
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Про підтримку і запровадження пілотного проекту 
щодо організації електронних торгів (аукціонів) 
ProZorro

80
01.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02052/08-29 Лист03/31-1739
Протокол засідання Кризового комітету при 
Міненерговугілля про введення заходів щодо 
подолання наслідків кризової ситуації

81
02.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ паперовий паперова

02112/08-29 Лист031.1/31-1791
Про заходи з подолання кризової ситуації рівня 
надзвичайної ситуації

82
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02241/08-29 Лист04/31-1858
Про завершення Кризової ситуації рівня 
надзвичайної ситуації

83
06.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02118/08-37 Лист660/16-110-749
Про особливості контактів з т.зв. "гюленівськими 
структурами" в Україні

84
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство культури

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

02208/08-37 Лист282/18/15-18
Про звернення депутата Калуської міської ради 
Павлів В.І. щодо сприяння у передачі на зберігання 
дзвонів 

85
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02202/08-34 Лист1629/14
Про проведення 14.05-18.05.2018 в м.Житомир 
"Джура-Десантник"

86
02.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02203/08-34 Лист1645/4.1
Про застосування положень наказу 
Мінмолодьспорту від 30.06.2017 №2769

87
02.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02169/08-48 Лист1/12-1874
Про підвищення кваліфікації працівників 
мобілізаційних підрозділів

88
22.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02239/08-28 Лист10.1-43-1011-18
Про надання інформації щодо виплати заробітної 
плати педагогічним працівникам за січень 2018 
року

89
06.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02113/08-33 Лист01-05-14/5561
Про проведення семінару 22.03-23.03.семінару 

90
04.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

02145/08-21 Лист7/19-2291
Про надання роз`яснень щодо публічних закупівель

91
03.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01975/08-19 Лист7/36-2075
Про внесення змін до нормативно-правових актів 
щодо питань регіонального розвитку регіону

92
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01990/08-26 Лист7/10-2055
Про надання інформації щодо ліцензування 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання

93
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02019/08-20 Лист12/20-19-454
Про заходи, спрямовані на реалізацію бюджетних 
програм та субвенцій, головним розпорядним яких 
визначено Мінрегіон

94
22.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02032/08-26 Лист7/19-2119
Про результати селекторної наради з питань 
проходження опалювального сезону 2017/18

95
28.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02178/08-26 Лист7/9-2202
Про погодження схем теплопостачання населених 
пунктів з кількістю жителів більше як 20 тисяч осіб

96
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02201/08-26 Лист7/10-2314
Про зміни механізму відшкодування пільг та 
субсидій, наданих населенню на оплату ЖКП

97
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02246/08-20 Лист7/19-2346
Про надання інформації щодо джерел фінансування 
проектів, за рахунок коштів ДФРР

98
05.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02251/08-26 Лист7/9-2363
Про організацію заходів, спрямованих на зниження 
рівня небезпеки та травматизму

99
06.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02039/08-35 Лист4037/0/2-18/37
Про захист прав дітей

100
01.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02062/08-36 Лист4082/0/2-18/37
Про проведення семінару для спеціалістів ССД з 
питань усиновлення 02.04-04.04.2018

101
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02069/08-35 Лист4103/0/2-18/38
Про формування пакету документів щодо 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми

102
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02115/08-28 Лист4246/0/2-18/39
Про направлення копій наказів 

103
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02116/08-28 Лист4255/0/2-18/39
Про забезпечення контролю за розподілом та 
використанням гуманітарної допомоги

104
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02117/08-28 Лист4256/0/2-18/38
Про розміщення соціального відео ролику з 
протидії людьми в засобах масової інформації

105
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02233/08-28 Лист4390/0/2-18/28
Про заборгованість із заробітної плати на 
підприємствах

106
06.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02234/08-35 Лист4331/0/2-18/38
Про виконання Закону України "Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

107
03.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02235/08-28 Лист4303/0/2-18/17
Про облік підприємств громадських організацій 
осіб з інвалідністю, яким надано, відмовлені у 
наданні, скасовано дозвіл на право користування 
пільгами з оподаткування

108
03.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

15



№
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

02232/08-26 Лист26040-12/2-7/61
Про перевірку інформації, на підставі якої 
призначені житлові субсидії

109
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство юстиції

01995/08-21 Лист6774/1703-32-18
Про надання згоди на передачу нежитлового 
будинку

110
22.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02167/08-49 Лист1458/5
Про відкриття виконавчого впровадження у справі 
Сидоренко Л.Т.

111
26.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

02096/08-22 Рішення62/1
Про встановлення товариству з обмеженою 
відповідальністю "Альтернативні Енергоресурси" 
тарифів на теплову енергію, її виробництво на 
установках з використанням альтернативних 
джерел енергії, транспортування, постачання для 
потреб установ та організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, у м.Запоріжжя

112
23.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02097/08-22 Рішення62/2
Про встановлення товариству з обмеженою 
відповідальністю "Оптімусагро Трейд" тарифу на 
виробництво теплової енергії на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії для 
потреб населення м.Запоріжжя

113
23.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01977/08-26 Лист01-1393/32
Про вирішення питання погашення заборгованості 
"Бердянськводоканал" перед КП "Облвоканал" ЗОР

114
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

16
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02149/08-22 Лист01-1393/32
Про погашення заборгованості КП 
"Бердянськводоканал" перед "Облводоканал"ЗОР

115
28.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02150/08-22 Лист01-1362/40
Про вирішення ситуації на підприємстві 
Бердянський міський РЕМ ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

116
27.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

02171/08-43 Лист01/03-28/00582
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Федорченко О.Р., Коноваловій Л.В.

117
05.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

02121/08-43 Лист02-42/161-1
Про нагородження Леонтьєвої О.О.

118
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02247/08-39 Лист02-12/178-4
Про гарантійний лист про співфінансування 
проекту "Капітальний ремонт будівлі 
Мелітопольської школи №23" 

119
06.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

02122/08-43 Лист635/21-30
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ларіковій В.О.

120
28.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02168/08-43 Лист615/21-30
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Кірієнко І.В.

121
26.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

17



№
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

02000/08-20 Лист01-20/192
Про виділення коштів з місцевого бюджету

122
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

02130/08-20 Лист02-01-21/1063
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 
придбання машини для складування побутових 
відходів

123
23.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ 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

02099/08-49 Лист02-01-17
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області від 12.06.2017 по справі 
№908/44/17 

124
25.01.2018від

№
від 03.03.2018
№ паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02030/08-08 Депутатське звернення001-18
КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування та виконання ремонтних робіт на 
автошляху Т 0804

125
01.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02054/08-08 Депутатське звернення020-18
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про фінансування придбання медичного 
обладнання  для закладів охорони здоров'я 
Запорізької міської ради

126
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

01983/08-54 Лист0839/01-11
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для завершення робіт по 
реконструкції будівлі дитячого садочку

127
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01984/08-54 Лист0767/01-11
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО" "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про виділення коштів для надання матеріальної 
допомоги для сімей загиблих воїнів АТО

128
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01985/08-54 Лист0746/01-11
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про виділення коштів на встановлення систем 
вентиляції

129
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01986/08-54 Лист0752/01-11
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОБУДІВЕЦЬ"
Про виділення коштів на прокладання 
водопровідної мережі

130
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01987/08-54 Лист0783/01-11
Про придбання контейнерів для роздільного збору 
ТПВ

131
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02010/08-20 Лист0738/01-11
Про виділення коштів на придбання обладнання 
для КП "Водоканал" 

132
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02011/08-54 Лист0780/01-11
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища щодо 
реконструкції споруд для збирання, очищення та 
використання вод поверхневого стоку

133
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02031/08-08 Депутатське звернення03/вих
ДОР ПОПОВ А.В.
Про ліквідацію надзвичайної ситуації та ремонт 
автошляху Т08-19 Більмак до а/д М 14

134
26.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

19



№
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

02049/08-08 Депутатське звернення20
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про висновки постійної комісії 

135
02.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02072/08-08 Лист02/03/18-001
ДЕПУТАТ ЗОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження заходів, що пропонуються до 
фінансування за рахунок коштів обласного 
бюджету в 2018 році

136
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02073/08-08 Депутатське звернення02/03/18-001
ДЕПУТАТ ЗОР ІЛЬЇН О.В.
Про погодження заходів, що пропонуються до 
фінансування за рахунок коштів обласного 
бюджету в 2018 році

137
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02074/08-08 Депутатське звернення02/03/18-001
ДЕПУТАТ ЗОР ЗОТОВ Д.І.
Про погодження заходів, що пропонуються до 
фінансування за рахунок коштів обласного 
бюджету в 2018 році

138
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02079/08-54 Рішення32
Про передачу активів та джерел їх утворення 
установ ветеринарної медицини та ветеринарної 
лабораторії Запорізької області з місцевого на 
державний бюджет

139
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02080/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)38
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
регіональної Програми "Мала пекарня" на 
2013-2017 роки

140
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02081/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)39
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2017 році Програми збереження та відтворення 
родючості грунтів  у Запорізькій області на 
2014-2018 роки

141
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

20
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02082/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)40
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2017 році Програми розвитку галузі молочного 
скотарства в сільськогосподарських підприємствах 
та сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативах Запорізької області на 2014-2018 
роки

142
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02083/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)47
Про хід виконання обласної цільової програми 
"Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки" (за 
2017 рік), затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 №65 (зі змінами)

143
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02084/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)41
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2017 році Програми розвитку галузі вівчарства в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької 
області на 2015-2019 роки

144
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02085/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)48
Про хід виконання Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 26.01.2017 №58, зі змінами

145
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02086/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)52
Про хід виконання у 2017 році Регіональної 
програми створення містобудівного кадастру 
Запорізької області на 2014-2019 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.10.2013 №12 (зі змінами)

146
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02087/08-54 Рішення51
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання Програми підтримки 
розвитку об'єднаних територіальних громад 
Запорізької області на 2017 рік, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 
№67

147
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

21
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02107/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)53
Про програму підтримки розвитку об`єднаних 
територіальних громад Запорізької області на 2018 
рік

148
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02108/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)71
Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва в 
Запорізькій області на 2017-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 №33 (зі змінами та доповненями)

149
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02109/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)70
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 №56, зі змінами  та 
доповненнями

150
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02110/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)65
Про програму розвитку охорони здоров`я у 
Запорізькій області

151
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02111/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)90
Про внесення змін до обласної Програми 
матеріально-технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2017-2019 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 06.04.2017 №63

152
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02179/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про хід виконання обласної Програми розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу та туризму в 
Запорізькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.02.2016 №1

153
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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02180/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)62
Про затвердження обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2018-2020 роки

154
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02181/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)50
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання Програми сприяння 
розвитку інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
205-2018 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 05.03.2015 №8 (зі змінами)

155
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02182/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)45
Про хід виконання у 2017 році заходів Програми 
розвитку міжнародної діяльності та залучення 
іноземних інвестицій в економіку Запорізької 
області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.03.2016 №6, зі змінами та 
доповненнями

156
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02183/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)42
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2017 році Цільової регіональної програми 
"Сільське подвір`я"

157
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02184/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)36
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2017 році Програми автотранспортного 
забезпечення виконання Запорізькою обласною 
державною адміністрацією повноважень, що 
делеговані Запорізькою обласною радою на 
2017-2019 роки

158
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02185/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)37
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми впровадження регіонального веб-порталу 
адміністративних послуг Запорізької області

159
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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02186/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)59
Про затвердження Програми правової освіти 
населення Запорізької області на 2018-2020 роки

160
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02187/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)49
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2017 році 
Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
08.06.2017 №84 (зі змінами)

161
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02188/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про виконання Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
14.02.2013 №3 (зі змінами та доповненнями)

162
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02189/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)33
Про виконання Програми підтримки розвитку 
культур національних меншин у Запорізькій 
області на 2013-2017 роки (зі змінами), 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.12.2012 №7

163
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02190/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)43
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми розвитку освіти Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 11

164
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02191/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)80
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізької області на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 26.01.2017 № 58, зі змінами та 
доповненням 

165
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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02192/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)64
Про Програму впровадження регіонального 
веб-порталу адміністративних послуг Запорізької 
області на 2018 рік

166
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02193/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)81
Про внесення змін та доповнень до обласної 
цільової програми "Молодь Запорізького краю на 
2017-2021 роки", затвердженої рішенням обласної 
ради від 06.04.2017 №65, зі змінами

167
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02194/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)82
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2014-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.10.2013 № 12 (зі змінами)

168
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02195/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)46
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2017 році 
Програми сприяння розвитку інформаційної галузі 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.03.2016 №2
,

169
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02196/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)37
Про звіт  облдержадміністрації щодо виконання  
Програми  впровадження  регіонального 
веб-порталу адміністративних послуг Запорізької 
області 

170
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02197/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)87
Про внесення змін до Програми  впровадження 
елементів електронного урядування в Запорізькій 
області на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 27.09.2017 № 9

171
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова
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02198/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)91
Про внесення змін до обласної Програми  
автотранспортного забезпечення виконання 
Запорізькою обласною державною адміністрацією 
повноважень, що делеговані Запорізькою обласною 
радою на  2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.2017  № 62

172
02.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02199/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)88
Про внесення змін  та доповнень до Програми  з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області  на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)

173
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02200/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)90
Про внесення змін до обласної Програми  
матеріально-технічної підтримки діяльності 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2017-2019 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 06.04.2017 № 63

174
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02205/08-54 Лист01-26/0181
Про фінансування заходів, пов`язаних із 
соціально-економічним розвитком Запорізької 
області на 2018 рік

175
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02206/08-54 Лист01-26/0183
Про протокольне рішення щодо розподілення 
державної субвенції

176
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02210/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)75
Про  внесення  змін  до  обласної  цільової  
програми  "Призовна дільниця"  на   2015 - 2019 
роки, затвердженої  рішенням  Запорізької  
обласної  ради  від 05.03.2015   № 3 (зі змінами)

177
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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02211/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)89
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільних доріг загального 
користування Запорізької області на 2018 рік, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 30.11.2017 № 55

178
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02212/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)86
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння розвитку інформаційної галузі області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.03.2016 № 2 (зі змінами)

179
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02213/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)85
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Запорізькій області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
08.06.2017  № 84 (зі змінами)

180
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02214/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)84
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку інформаційно-просвітницької  діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
2015-2018 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 8 (зі 
змінами)

181
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02215/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)83
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі 
людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 57, зі 
змінами

182
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02216/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)58
Про затвердження Програми розвитку та 
забезпечення функціонування КП 
"Автогосподарство" Запорізької обласної ради на 
2018-2022 роки

183
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02217/08-54 Рішення56
Про створення територіального дорожнього фонду 
Запорізької області та затвердження Положення 
про нього

184
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02218/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)69
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 № 54 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки".

185
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Обласна рада паперовий паперова

02219/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)74
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми організаційного забезпечення діяльності 
судів Запорізької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 № 55, зі змінами.

186
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02220/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)78
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми профілактики правопорушень та 
забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 
області, розвитку матеріально-технічної бази 
Головного управління Національної поліції в 
Запорізькій області, прокуратури Запорізької 
області, Військової прокуратури Запорізького 
гарнізону Південного регіону України, Управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області, 
Головного управління ДФС в Запорізькій області, 
Управління патрульної поліції у   м. Запоріжжя 
Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 06.04.2017 № 56, зі змінами.

187
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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02221/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)73
Про внесення змін до обласної програми 
забезпечення законності, правопорядку,  
покращення умов тримання і працевлаштування та 
створення нових робочих місць для осіб,  які 
відбувають покарання в установах  виконання 
покарань та слідчому ізоляторі на 2016-2020 роки,  
затвердженої рішенням Запорізька обласної ради 
від 31.05.2016 № 3,  зі змінами

188
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02222/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)54
Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2018 
рік

189
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02223/08-54 Рішення55
Про затвердження Плану заходів на 2019-2020 роки 
з реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2020 року

190
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02224/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)44
Про хід виконання Програми правової освіти 
населення Запорізької області на 2017-2021 роки, зі 
змінами (за 2017 рік), затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.2017 № 53

191
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02225/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)66
Про затвердження обласної програми "Молодій 
запорізькій родині - доступне житло" на 2018 - 
2022 роки

192
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02226/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)68
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 2012 
- 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

193
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02227/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)60
Про Програму розвитку культури Запорізької 
області на 2018-2022 роки

194
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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02228/08-54 Лист01-26/0186
Про підготовку звіту щодо виконання повноважень, 
делегованих обласною радою обласній державній 
адміністрації

195
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02229/08-54 Лист01-26/0187
Про погашення заборгованості КП "Газета 
Запорізька правда" перед ТОВ "Видавничий 
будинок "Кераміст"

196
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02230/08-54 Лист01-26/0185
Про надання постанови КМУ від 11.01.2018 №12

197
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02236/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)67
Про затвердження Програми забезпечення житлом 
учасників АТО Запорізької області на 2018-2022 
роки

198
01.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

02249/08-54 Лист0677/01-27
Про виділення зали для проведення заходу

199
06.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02250/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)101
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 30.11.2017 №63 "Про обласний бюджет на 
2018 рік" (зі змінами та доповненнями)

200
01.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02269/08-54 Рішення103
Про план роботи Запорізької обласної ради на 2018 
рік

201
01.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02137/08-08 Депутатське звернення22
Про підготовку довгострокової цільової 
регіональної програми поліпшення стану безпеки, 
умов праці та виробничого середовища

202
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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02138/08-08 Депутатське звернення23
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАКОННОСТІ, 
БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ...
Про розгляд звернення депутатів Токмацької 
міської ради

203
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02139/08-08 Депутатське звернення314
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо обласних програм та 
головних розпорядників

204
23.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

01979/08-26 Лист07/163
Про затвердження розрахунку обсягу 
заборгованості з різниці в тарифах 

205
22.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

01976/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-3118-
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам

206
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

02265/08-22 Лист31-пк
Про критичний стан ПАТ "Запоріжжяобленерго"

207
03.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

01999/08-22 Лист04/04-333
Про стан заборгованості за спожиту 
електроенергію ТОВ "ЗТМК" 

208
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

01996/08-43 Лист01.04.01.01/1423
Про нагородження Різника С.Б. (інші)

209
26.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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01980/08-22 Лист01/55
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про вирішення питання щодо поновлення 
проведення спецаукціонів з продажу скрапленого 
газу

210
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02012/08-22 Лист12/02-1
ТОВ "РОЗВИТОК-СВ"
Про обстеження промислового майданчика

211
12.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02020/08-22 Лист305
Про погодження загальновиробничих норм 
споживання ПЕР на 2018 рік

212
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02068/08-22 Лист3/39-65
ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2018 рік

213
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02078/08-22 Лист01/59
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

214
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02090/08-40 Лист44/0487
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про поновлення договору оренди землі

215
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02166/08-49 Листб/н
ТОВ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про апеляційну скаргу на ухвалу господарського 
суду

216
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02244/08-49 Лист14-2018
ТОВ "АГРОС-М"
Про участь у судовому спорі по адміністративній 
справі №808/4077/17

217
06.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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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

02018/08-39 Лист02-47/907
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про проведення весняно-літньої нерестової 
заборони у 2018 році

218
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Редакції газет

02017/08-38 Лист27
КП "ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про заборгованість за друк газети перед ТОВ 
"Видавничий будинок "Кераміст"

219
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02026/08-38 Лист31
КП "ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про примірник договору про надання 
інформаційних послуг

220
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02053/08-38 Лист33
КП "ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про надання  інформаційних послуг з вісвитлення 
діяльності ЗОДА

221
02.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02036/08-16 Лист04-01/433
(В. Ковальчук) ГО "БЕРДЯНСЬКА СЛУЖБА 
ЗАХИСТУ ТВАРИН"
Про законність проведення конкурсу по вилову і 
перевезенню бездомних тварин

222
28.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01997/08-20 Лист01-25/0194
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

223
22.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02238/08-20 Лист01-25/0200
Про виділення коштів на будівництво шкільного 
стадіону

224
26.02.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

02127/08-20 Лист018/01-14
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

225
08.01.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02003/08-20 Лист075/01-23
Про виділення коштів на впровадження 
інвестиційних проектів

226
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02004/08-20 Лист072/01-37
Про виділення додаткової медичної субвенції

227
23.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02005/08-20 Лист071/01-40
Про виділення коштів для виплати заробітної плати 
педагогічним працівникам

228
23.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02006/08-22 Лист065/01-27
Про забезпечення жителів села Дорожнянка 
автобусним сполученням

229
19.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01988/08-40 Лист01-17/0220
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬРАДА
Про вжиття заходів стосовно території, що 
знаходиться в межах Запорізького району поблизу 
с. Лисогірка у користуванні  АТ "ВІТ" 

230
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02172/08-42 Лист01-18/0235
Про погодження звільнення Подольської Ю.В.

231
05.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02129/08-20 Лист01-01-13/0186
Про виділення коштів на утримання закладів освіти 
та охорони здоров`я

232
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02170/08-27 Лист01-40/0177
Про визначення державних інтересів при 
розробленні детального плану територій

233
05.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02007/08-43 Лист14-09/0178
Про нагородження Ярошевського В.Б. (інші)

234
23.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02207/08-42 Лист01-46/0143
Про надання додаткової оплачуваної відпустки 
Правосуду О.Є.

235
28.02.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02209/08-23 Лист01-46/0136
Про недопущення зменшення площ зрошення в 
районі

236
26.02.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

02128/08-20 Лист01-25/104
Про виділення коштів на придбання стаціонарного 
ультразвукового діагностичного апарату

237
28.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райрада
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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

02059/08-08 Лист01/121
Про внесення змін до обласного бюджету 2018

238
27.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ 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

01974/08-50 Лист01-48/568
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про надання переліку всіх програм по Запорізькій 
області

239
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02089/08-22 Лист01-12/115
ПРИШИБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про забезпеченість стабільної роботи КП 
"Пришиб"

240
28.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02104/08-20 Лист02-01-17/0796
Про виділення коштів для будівництва державного 
газопроводу

241
27.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02156/08-27 Листб/н
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації (с.Нове)

242
05.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02157/08-27 Листб/н
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації 
(с.Харкове)

243
05.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
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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

02237/08-22 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів Службі автомобільних доріг

244
06.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

02177/08-46 Лист03.2-40/323
Про виконання листа Управління захисту 
економіки в Запорізькій області

245
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба у справах дітей

02024/08-42 Доповідна запискаб/н
Про включення до реєстру посад державних 
службовців посади "Завідувач сектору-головний 
бухгалтер Служби"

246
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

02162/08-49 Лист330/1249/17
Про ухвалу суду по справі Хасанової С.М.

247
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02037/08-20 Лист08.1-08/27-2464
Про проведення практикуму створення робочого 
кабінету в АС "Є-Звітність" (06.03.2018)

248
28.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02266/08-40 Лист01/13-03/1086
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

249
05.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

02093/08-28 Лист08/03.4-05/1446
Про перевірку ДНВЗ авіаційного профілю 
"Запорізький центр льотної підготовки" 

250
28.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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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

02028/08-46 Лист1799/6-2018
Про надання інформації щодо стану виконання 
проведення заходів із пероральної імунізації диких 
м`ясоїдних

251
27.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02158/08-49 Ухвала908/518/16
Про ухвалу суду за позовом ПП "Діловий будинок"

252
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02163/08-49 Ухвала908/287/18
Про ухвалу суду по справі ТОВ "Гарант строй 
2007"

253
21.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02164/08-49 Ухвала908/44/17
Про ухвалу суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

254
26.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02165/08-49 Ухвала908/287/18
Про ухвалу суду по справі ТОВ "Гарант-строй 
2007"

255
21.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

01978/08-22 Лист17/205-1
Про вирішення питання оплати наданих 
підприємством послуг

256
21.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02092/08-20 Лист17/223
Про оплату за надані підприємством послуги

257
26.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

02240/08-20 Лист12/91/08-70-18-0
Про роботу Ради інвесторів

258
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

38



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

02025/08-48 Лист372
Про проведення 13.03.2018 конференції у м.Київ

259
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02051/08-25 Лист55-р
Про засідання 06.03.2018 Ради Будівельників

260
01.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02065/08-22 Лист376
Про надання автобусу для перевезення особового 
складу (05.03.2018)

261
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02143/08-48 Лист283
Про акт перевірки організації та ведення 
військового обліку в Головному управлінні юстиції 

262
15.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02144/08-48 Лист355
Про план перевірок органів, які забезпечують 
функціонування системи військового обліку 
громадян в Запорізькій області на 2018 рік

263
28.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02268/08-48 Лист33/пр
Про проведення 15.03.2018 наради щодо 
підведення підсумків проведення призову громадян 
України

264
06.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02159/08-49 Ухвала808/3598/17/404
Про закриття впровадження по справі Степненської 
сільської ради

265
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02041/08-39 Лист02-47/937
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про виконання програми про співробітництва у 
сфері рибного господарства

266
01.03.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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02058/08-46 Лист2728/46/-/04-201
ДНІПРОВСЬКИЙ ВП ГУНП
Про надання інформації  щодо причин відмови 
видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря для ПрАТ "ЗЕРЗ"

267
27.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02067/08-46 Лист109-0250-18
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо АГЗС "Автотранс"

268
02.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01998/08-46 Лист50-2003вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про результати перевірки ІТТ №1 ГУНП

269
26.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02001/08-46 Лист42018081050000
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про надання інформації щодо будівництва об`єктів 
нерухомості КЗ "Обласний госпіталь ветеранів 
війни" ЗОР

270
01.03.2018від

№
від 01.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02002/08-46 Лист13/2-42вих-18
Про виділення коштів на придбання ростового 
турнікету

271
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02075/08-43 Лист11-208вих-18
Про нагородження Бондаренко Н.М. інші

272
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02094/08-46 Лист42017081350000
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо законності видання 
ДП "Підприємство ДКВС (№88) дозволу на 
спецводокористування

273
28.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02146/08-46 Лист1952/17
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ведення робіт з 
буріння ПП "Покров-груп"

274
26.02.2018від

№
від 05.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02267/08-46 Лист120-3463 вих.18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання інформації щодо самовільного 
зайняття земельної ділянки Канделою С.М.

275
06.03.2018від

№
від 07.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01982/08-22 Лист5/323
Про пропозиції до переліку об`єктів будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту автомобільних 
доріг

276
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

02176/08-46 Лист1140/39/107/01-2
Про надання інформації щодо ПП "Птахофабрики 
Прилуцького"

277
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02071/08-43 Лист59/13-901нт
Про заохочення Чудлі Н.І. інші

278
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

02063/08-22 Лист1014/0/60-18
Про зміну терміну закриття навігаційного періоду 
(01.12.2018)

279
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02151/08-07 Постанова30
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об'єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 
року

280
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

41
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02152/08-07 Постанова31
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення додаткових 
виборів депутатів сільських, селищних рад 29 
квітня 2018 року

281
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02153/08-07 Постанова38
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року №66

282
02.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02154/08-07 Постанова32
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються сільськими, 
селищними, міськими виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад об'єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 29 квітня 2018 року

283
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02155/08-07 Постанова33
Про кількість одномандатних виборчих округів, що 
утворюються сільською, селищними виборчими 
комісіями для організації додаткових виборів 
депутатів  сільських, селищних рад 29 квітня 2018 
року

284
01.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

02077/08-19 Лист500-29/05-2536
Про звітність у сфері державної допомоги

285
28.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

02056/08-21 Лист2157/0/10-18
Про надання переліку відомостей щодо документів 
дозвільного характеру

286
23.01.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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02060/08-21 Лист2164/0/10-18
Про надання інформації щодо ліцензування видів 
господарської діяльності

287
23.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02066/08-21 Лист2165/0/20-18
Про Аналітичний звіт ДРСУ за 2017 рік "Виклики 
та наслідки, проблеми та рішення"

288
23.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

02231/08-42 Лист13-28-0.15-2703/
Про співбесіду з кандидатом на посаду ГУ 
Держгеокадастру у Запорізькій області 15.03.2018

289
05.03.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02148/08-20 Лист720/1/5.2-6
Про погодження субвенції на фінансування 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах

290
03.03.2018від

№
від 05.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство України з управління зоною відчуження

02076/08-20 Лист02-695/4
Про підтвердження участі у ліквідації наслідків 
аварії  на ЧАЕС Третяк Т.М.

291
27.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне космічне агентство України

01973/08-43 Лист1105/10-К7/18
Про присвоєння почесного звання Єфименку М.В.

292
28.02.2018від

№
від 01.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

43



№
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

02242/08-26 Лист1461/21.1/7-18
Про передачу оригіналів ліцензійних справ з 
транспортування теплової енергії магістральними 
та місцевими тепловими мережами, з постачання 
теплової енергії ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" до 
Запорізької ОДА

293
15.02.2018від

№
від 06.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

02098/08-42 Лист48/40/22-18
Про проведення тренінгів з 05.06-15.06.2018 у 
мм.Гаага та Лейден на тему "Децентралізація та 
участь громадян" та "Управління державними 
фінансами"

294
27.02.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

02042/08-47 Лист14-192/4859
Про неправомірні дії начальника служби у справах 
дітей Запорізької РДА Авдєєвої А.В.

295
05.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02035/08-48 Лист318/21-08/2-18
Про надання інформації щодо мобілізаційних 
підрозділів

296
28.02.2018від

№
від 02.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України

02061/08-21 Лист10-16-4256
Про надання інформації щодо державного майна

297
01.03.2018від

№
від 03.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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