
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.03.18 по 30.03.18

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

02878/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на 2018 рік Департаменту освіти і науки 
ЗОДА

1
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02879/08-23 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про виділення коштів на участь у ювілейній ХХХ 
Міжнародній агропромисловій виставці 
"АГРО-2018"

2
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02958/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про обласну комісію у справах увічнення пам'яті 
жертв війни та політичних репресій

3
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02989/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Депаратмент охорони здоров'я)
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 2018 
рік"

4
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ 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



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02782/08-01 Закон України2266-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції" щодо відновлення 
можливостей розвитку малого та середнього 
бізнесу з використанням позикового фінансування 
на території проведення антитерористичної 
операції

5
21.12.2017від

№
від 26.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02783/08-01 Закон України2308-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Хорватія про 
співробітництво у сфері запобігання катастрофам 
та ліквідації їх наслідків

6
28.02.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02784/08-01 Закон України2304-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
будівництва та експлуатації автомобільних доріг

7
27.02.2018від

№
від 26.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02785/08-01 Закон України2300-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
державної підтримки учасників бойових дій, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти

8
27.02.2018від

№
від 26.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02786/08-01 Закон України2357-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну охорону органів державної влади 
України та посадових осіб"

9
20.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02787/08-01 Закон України2288-VIII
Про внесення зміни до статті 12 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей"

10
08.02.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02788/08-01 Постанова2350-VIII
Про звільнення Голови та інших членів Рахункової 
палати

11
15.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2
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02789/08-01 Постанова2346-VIII
Про призначення Пацкана В.В. на посаду Голови 
Рахункової палати

12
15.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02790/08-01 Постанова2345-VIII
Про призначення на посади членів Рахункової 
палати

13
15.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02791/08-01 Постанова2344-VIII
Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини

14
15.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02792/08-01 Постанова2349-VIII
Про звільнення Лутковської В.В. з посади 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини

15
15.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02844/08-15 Лист04-23/17-297
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ 
Про підготовку розширеного засідання з питань 
розвитку закладів фахової передвищої освіти

16
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

03015/08-28 Лист1.-648/18-125
Про проведення перевірок 
торговельно-розважальних та інших закладів 
масового перебування людей щодо дотримання 
вимог законодавства у сфері охорони праці

17
29.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

02866/08-41 Лист172
СПІВПРАЦЯ З НІМЕЧЧИНОЮ ЗАРАДИ 
РОЗВИТКУ (GIZ GMBH)
Про реалізацію проекту GIZ з проведення 
ремонтних робіт в Обласному дитячому 
протитуберкульозному санаторію м. Запоріжжя

18
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3



№
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

02886/08-41 Листб/н
ФОНД "ОСВІТА ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ"
Про програму "Успішні локальні громади"

19
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02994/08-41 Листб/н
CITY MANAGEMENT PLATFORM
Про запрошення на мастер-класс по міському 
маркетингу 20-21 червня 2018 року м. Оксфорд 
(Англія)

20
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

02993/08-40 Листб/н
КУХАЛАШВІЛІ В.Г. (та інші)
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

21
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03037/08-40 Листб/н
ЛОГВИНЕНКО С.Г.
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
на земельну ділянку

22
29.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02798/08-22 Лист03/233
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОЦІНКИ 
ТА ІНФОРМАЦІЇ" (ДП "ЦОІ")
Про погодження норм питомих втрат ПЕР

23
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02811/08-49 Адвокатський запит1602-1/18
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання копії журналу відвідувачів Запорізької 
ОДА

24
16.02.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02812/08-49 Адвокатський запит2203-1/18
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо будівництва 
взводних опорних пунктів

25
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4
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02898/08-28 Лист01-12/165-18
ДРУ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ДОНБАС"
Про проведення реабілітаційних заходів для осіб з 
інвалідністю

26
20.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03033/08-28 Лист03/505/03-05
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про участь у нараді з питань внутрішньо 
переміщених осіб 03.04.2018 (м. Херсон)

27
26.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Суди

02827/08-49 Ухвала908/38/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

28
20.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02828/08-49 Ухвала908/1156/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом С(Ф)Г "Женя"

29
12.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02830/08-49 Ухвала908/44/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

30
20.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03001/08-49 Лист908/852/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду за матеріалами касаційної скарги 
ТОВ "НВП "Аверс"

31
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02772/08-06 Доручення10611/1/1-18
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у лютому 2018 року

32
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5



№
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

02776/08-04 Протокол наради 
(засідання)

11592/0/1-18
(В. Гройсман) ПРОТОКОЛ НАРАДИ від 
15.03.2018 з питань розвитку дорожньої 
інфраструктури

33
21.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02777/08-06 Доручення11514/1/1-18
(В. Кістіон) Про підключення та пуск газу до сіл 
Новомиколаївської сільської ради Токмацького 
р-ну

34
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02778/08-06 Доручення10759/1/1-18
(В. Федорчук) Про збільшення обсягу додаткової 
дотації з держбюджету місцевим бюджетам на 
здійснення видатків на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

35
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02779/08-06 Доручення3311/42/1-18
(Г. Пліс) Про зменшення відсотка екологічного 
податку, який зараховується до обласного бюджету 
у 2018 році

36
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02780/08-06 Доручення11412/1/1-18
(В. Гройсман) Про проведення перевірок діяльності 
місцевих держадміністрацій

37
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02781/08-06 Доручення49228/4/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про 
житлово-комунальні послуги"

38
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02793/08-03 Розпорядження171-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
квітні — травні 2018 року

39
21.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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02794/08-03 Постанова197
Про деякі питання надання пільг у готівковій формі 
з оплати проїзду усіма видами транспорту 
загального користування на міських, приміських та 
міжміських маршрутах

40
14.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02795/08-03 Постанова196
Про встановлення державних соціальних 
нормативів у сфері транспортного обслуговування

41
14.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02796/08-03 Постанова193
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

42
21.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02797/08-03 Постанова187
Про внесення змін до постанови КМУ від 
25.11.2015 № 1068

43
14.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02862/08-06 Доручення10833/1/1-18
(П. Розенко) Про Протокол засідання Державної 
міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті 
учасників антитерористичної операції, жертв війни 
та політичних репресій від 01.03.2018.

44
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02906/08-06 Доручення10868/1/1-18
(В. Гройсман) Про критичний стан ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

45
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02907/08-06 Доручення11927/1/1-18
(В. Гройсман) Про проведення експертних 
зустрічей (відеоконференцій) для обговорення 
пріоритетних питань державної політики

46
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02908/08-06 Доручення12238/1/1-18
(В. Гройсман) Про організацію проведення 
зустрічей Прем'єр-міністра України з головами 
облдержадміністрацій

47
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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02909/08-17 Лист3601/0/2-18
(С. Дехтяренко) Про проект нової редакції Закону 
України "Про звернення громадян"

48
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

02910/08-03 Розпорядження179-р
Про затвердження плану заходів щодо зміцнення 
національної єдності, консолідації українського 
суспільства та підтримки ініціатив громадськості у 
зазначеній сфері

49
21.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02977/08-06 Доручення3373/7/1-18
(В. Гройсман) Про порушення дисциплінарного 
провадження щодо Руденка О.А.

50
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03005/08-06 Доручення3746/0/2-18
(В. Федорчук) Про звернення НДУ Литвина В.М. 
щодо підготовки та випуску багатотомного 
енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та 
культури України"

51
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03024/08-06 Доручення12743/0/1-18
(В. Гройсман) Про участь у нараді з питань 
децентралізації та регіонального розвитку 
05.04.2018 (м. Вінниця)

52
29.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03025/08-06 Доручення11368/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про погашення заборгованості з пільг та субсидій 
КП "Вільнянський міськкомунгосп Запорізької 
області"

53
27.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03026/08-06 Доручення10128/1/1-18
(В. Гройсман) Про виділення Запорізькій області 
субвенції з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток

54
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03027/08-06 Доручення11612/1/1-18
(П. Розенко) Про загальнодержавну програму 
фінансування лікування дітей

55
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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03028/08-06 Доручення10953/1/1-18
(В. Гройсман) НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ З 
ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
Про запровадження регіональних програм 
забезпечення агропромислового комплексу 
сільськогосподарською технікою вітчизняного 
виробництва

56
29.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03029/08-04 Протокол наради 
(засідання)

12490/0/1-18
(В. Гройсман) Про стан реалізації реформи галузі 
охорони здоров'я

57
26.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

03018/08-22 Лист1/4/274п
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
Про проведення ефективного габаритно-вагового 
контролю на автошляхах

58
23.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03042/08-31 Лист1500-6
Про проведення семінарів з питань аспектів 
законодавства у сфері безпечності харчових 
продуктів 22.05.2018

59
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

02861/08-39 Лист5/4-7/2975-18
Про надання пропозицій до проекту Національного 
плану управління відходами

60
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02864/08-22 Лист01/22-2345
Про підготовку до ХVI Міжнародного форуму 
"ПЕК України: сьогодення та майбутнє" 
06-08.11.2018 (м. Київ)

61
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України
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02842/08-34 Наказ314
Про затвердження Типового положення про літні 
школи плавання на відкритих водоймах

62
22.01.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02889/08-34 Лист2109/5.4
Про погодження розпорядження КМУ "Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація" на 2019 рік

63
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02890/08-34 Лист2121/3.3
Про проведення Всеукраїнського молодіжного 
форуму "Саміт проактивних "Б.У.М." - Бажай. 
Удосконалюй. Мотивуй"

64
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03017/08-34 Лист2158/3.2
Про залучення волонтерів Корпусу миру США в 
Україні щодо реалізації молодіжної політики

65
26.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03019/08-34 Лист2197/11
Про надання інформації щодо потреб у будівництві 
басейнів та легкоатлетичних стадіонів

66
26.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02940/08-32 Лист1/9-182
Про моніторинг результатів процесу 
децентралізації влади в галузі освіти

67
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02893/08-33 Лист3.46/6469
Про надання інформації щодо здійснених заходів у 
2017 році щодо виконання Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період до 2020 року

68
14.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02899/08-33 Лист19.1-07-458/772
Про відрядження Клименко В.І. до м. Києва 
28.03.2018

69
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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03006/08-33 Лист05.2-08/7755
Про результати розгляду питань порядку денного 
засідання Національної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

70
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02803/08-41 Лист7/19-2934
Про надання інформації щодо реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

71
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02804/08-21 Лист7/16-2939
Про заходи з розбудови ЦНАП

72
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02858/08-20 Лист7/31-3054
Про співфінансування проектів та надання 
гарантійних листів

73
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02887/08-26 Лист7/11-3021
Про зняття з контролю документів щодо ліквідації 
наслідків негоди

74
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02888/08-26 Лист7/11-2948
Про упорядкування місць поховань

75
23.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02902/08-19 Лист7/36-3024
Про заходи щодо виконання Державної цільової 
програми подолання депресивності міста Токмак 
Запорізької області на 2018-2022 роки

76
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02991/08-37 Лист7/9-3067
Про забезпечення житлом ромської національної 
меншини

77
26.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03043/08-30 Лист7/34-3096
Про Всеукраїнський Конкурс журналістських робіт 
"Реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади"

78
27.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02865/08-35 Лист5689/0/2-18/38
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про притулок 
для осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі"

79
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02885/08-20 Лист5623/0/2-18/42
Про використання субвенції з державного бюджету 
на створення сімей патронатних вихователів

80
23.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02941/08-28 Лист5727/0/2-18/23
Про навчання працівників закладів надання 
соціальних послуг

81
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

02863/08-20 Лист26040-12/2-5/81
Про верифікацію достовірності інформації щодо 
адресної субсидії

82
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02936/08-20 Лист33030-07-5/8369
Про звітування щодо діяльності підрозділів 
внутрішнього аудиту за 2017 рік

83
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03004/08-42 Лист08020-08-8/8531
Про фактичну чисельність працівників місцевих 
державних адміністрацій

84
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство юстиції

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

02937/08-28 Лист3506/29.1/11-18
Про звітування щодо виконання Плану заходів з 
реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року

85
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03023/08-20 Лист001-1999/28
Про співфінансування проекту "Капітальний 
ремонт ДНЗ № 41 по вул. Ямбольська, 1 м. 
Бердянськ"

86
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02847/08-32 Лист01-01-21/851
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про включення представника до складу постійно 
діючої Координаційної ради по боротьбі з 
порушенням прав інтелектуальної власності при 
ЗОДА

87
20.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02976/08-43 Лист01/03-28/00751
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Неяка О.Я.

88
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03008/08-33 Лист01/03-31/00742
Про забезпечення медичного супроводу на 
27.03.2018

89
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03011/08-43 Лист1163/02-42-1
Про нагородження Ібрагімової Л.Р.

90
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

02939/08-23 Лист600/02-01-15
Про відрядження Щербини Л.М. до Оріхівської 
ОТГ 02.04.2018

91
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

13



№
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

02970/08-22 Лист547/02-01-15
Про виділення коштів на ремонт дорожнього 
покриття дороги Запоріжжя - Маріуполь

92
26.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

02802/08-08 Депутатське звернення10
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
"СОЛІДАРНІСТЬ" (Гугніну Е.А.)
Про виділення матеріальної допомоги на лікування 
Назіної М.С.

93
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

02971/08-20 Лист01-20/264
Про перерозподіл субвенції на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій по Гуляйпільському р-ну

94
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

03021/08-20 Лист09/03-387
Про фінансування реконструкції димової труби на 
котельні № 1 в м. Дніпрорудне

95
23.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

02840/08-22 Лист02-01-21/1323
Про ремонт автодороги Т-08-04 
Кам'янка-Дніпровська - Велика Лепетиха

96
19.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02900/08-22 Лист02-01-21/1430
Про ремонт автомобільних доріг

97
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська міська рада

02992/08-22 Лист852/02.1-15
Про вирішення питання безпеки по вул. 
Магістральній в м.Пологи

98
26.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

03040/08-30 Лист880/02.1-12
Про добровільне об'єднання територіальних громад

99
30.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02845/08-08 Депутатське звернення2603/1
ДОР МАКСИМОВА І.М.
Про придбання плити для харчоблоку КУ 
"Обласний медичний центр серцево-судинних 
захворювань"

100
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02913/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР МАКСИМОВА І.М.
Про фінансування на ремонт КЗ "Запорізький 
обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей"

101
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02962/08-08 Депутатське звернення27/03/18-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про включення до програми "Водовод питної 
води" с. Юльївка Запорізького р-ну

102
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Обласна рада

02809/08-54 Лист01-26/0242
Про надання кандидатури до складу Робочої групи 
з вивчення питання щодо збільшення обсягу 
фінансування депутатського фонду

103
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02867/08-54 Рішення3
Про затвердження Порядку підвезення учнів 
закладів загальної середньої освіти інтернатного 
типу, що є об`єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області, з числа дітей і осіб з інвалідністю до 
закладу освіти та у зворотньому напрямку

104
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02868/08-54 Рішення4
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт у комунальних закладах освіти

105
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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номер та дата ОДА
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02869/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації про виконання Програми щодо 
запобігання і протидії корупції в Запорізькій 
області на 2013-2017 роки

106
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

02870/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 № 54 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

107
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02871/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до Програми розвитку лісового 
фонду Запорізької області на період до 2022 року, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 №63

108
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02872/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
01.03.2018 №72 "Про внесення змін та доповнень 
до Програми збереження та відтворення родючості 
грунтів у Запорізькій області на 2014-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.03.2014 № 21"

109
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02873/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 
людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 26.01.2017 №57 (зі 
змінами)

110
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02880/08-54 Лист01-26/0244
Про надання копії затверджених змін до 
кошторисів КЗ, КУ на 2018 рік

111
23.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02881/08-54 Лист01-26/0186
Про проект рішення облради щодо звіту про 
здійснення в 2017 році повноважень, делегованих 
обласною радою облдержадміністрації

112
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02882/08-54 Лист01-26/0249
Про проекти рішень, які потребують розгляду на 
сесії обласної ради

113
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02883/08-54 Лист1354/01-27
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про неправомірні дії керівництва ВНЗ 
"Запорізький авіаційний коледж ім. О.В. Івченка"

114
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02884/08-54 Лист0869/01-11
РГ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про відкриття Господарським судом Запорізької 
області провадження у справі за позовом ТОВ "ВБ 
"Кераміст" до КП "Газета "Запорізька правда" ЗОР

115
23.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02897/08-54 Рішення17
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)

116
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02942/08-54 Лист1228/01-11
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗОР
Про проект рішення "Про затвердження Програми 
розвитку та забезпечення функціонування КП 
"Готель "Україна" ЗОР на 2018-2022 роки"

117
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02943/08-54 Лист1104/01-05
Про реалізацію Концепції розвитку сільських 
територій

118
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17
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02944/08-08 Депутатське звернення80
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про виділення коштів на будівництво дитячого 
майданчика в КЗ "Запорізький обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій" ЗОР

119
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02949/08-54 Рішення11
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров`я у Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 01.03.2018 № 65

120
22.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02950/08-54 Рішення18
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 
2018 рік" (зі змінами та доповненнями)

121
22.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02951/08-54 Рішення9
Про внесення змін і 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 
облради від 26.11.2017 № 56, зі змінами та 
доповненнями

122
22.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02978/08-54 Рішення5
Про надання згоди на передачу введених в 
експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури

123
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02979/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2018 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 30.11.2017 № 37

124
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18
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02980/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін до обласної Програми 
забезпечення житлом дітей- сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької ради від 31.03.2016 № 10 (зі змінами)

125
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02981/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін та доповнень до програми 
розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60

126
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02982/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2017 році 
Програми підтримки розвитку козацтва у 
Запорізькій області на 2017-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 66 

127
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02998/08-54 Лист1362/01-11
Про затвердження рівня кошторисної заробітної 
плати у сфері будівництва

128
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02999/08-54 Лист1184/01-26
Про передачу в постійне користування земельних 
ділянок КУ "Таврійський будинок інвалідів" ЗОР

129
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

02895/08-22 Лист1/06-01-156
Про відкриття Запорізької автобусної станції № 4

130
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

02856/08-22 ЛистZp03/2-ЛВ-4120
Про розподіл природного газу

131
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02914/08-22 ЛистZp02.2.2-СЛ-423
Про проведення аварійно-відновлювальних робіт 
29-30.03.2018

132
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02969/08-22 ЛистZp05/2-СЛ-4106
Про встановлення будинкових лічильників газу

133
23.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03022/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-4355-
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам

134
30.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

02855/08-22 Лист06/13-471
Про відновлення постачання електроенергії

135
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02972/08-22 Лист11/01-488
Про реєстрацію податкових накладних ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

136
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

02938/08-48 Лист297/УК
Про надання копії постанови КМУ від 11.01.2018 
№ 12

137
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02832/08-48 Лист22-2811
Про видобуток водних живих ресурсів

138
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

02839/08-43 Лист42/24-342
Про нагородження Маркова С.В. (та інші)

139
20.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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02990/08-48 Лист1562
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ - 
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про придбання камери для стерилізації та 
зберігання стерильних інструментів 
"ПАНМЕД-10м"

140
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02813/08-22 Лист1/06-01-145/1
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про скаргу щодо нелегальних перевезень BUS 
TOUR

141
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02814/08-22 Лист20
ТОВ "АВТО-СІЧ"
Про скаргу щодо нелегальних перевезень BUS 
TOUR

142
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02816/08-22 Лист13
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про скаргу щодо нелегальних перевезень BUS 
TOUR

143
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02817/08-22 Лист11
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "КАЗАЦЬКА 
ЛАВА"
Про скаргу щодо нелегальних перевезень BUS 
TOUR

144
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02818/08-22 Лист9/18
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про скаргу щодо нелегальних перевезень BUS 
TOUR

145
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02819/08-22 Лист22/03/18/8
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Запоріжжя-Веселянка"

146
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02820/08-22 Лист22/03/18/7
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Матвіївка-Запоріжжя"

147
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02821/08-22 Лист22/03/18/3
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Запоріжжя-Наталівка"

148
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02822/08-22 Лист22/03/18/6
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Матвіївка-Запоріжжя"

149
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02823/08-22 Лист22/03/18/4
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Запоріжжя-Улянівка"

150
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02824/08-22 Лист22/03/18/5
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту 
"Запоріжжя-Приморськ"

151
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02825/08-22 Лист22/03
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про внесення змін до маршрутної мережі

152
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02836/08-26 Лист323
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

153
13.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02838/08-43 Лист3/01-53
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Зуденко Н.В.

154
19.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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02875/08-22 Лист01/77
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

155
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02917/08-26 Лист27/03-04
ТОВ "СПП ЛАНА"
Про переоформлення ліцензії у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

156
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02954/08-49 Лист28/03/18/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про постанову Дніпропетровського апеляційного 
суду від 27.03.2018 № 808/2832/17

157
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02961/08-22 Лист01/1014
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про надання документів щодо приєднання проїздів 
до автомобільної дороги міжнародного значення М 
14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ"

158
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02963/08-22 Лист067/93
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про розгляд проекту норм питомих витрат ПЕР

159
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02974/08-40 Лист468/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

160
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02975/08-40 Лист469/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

161
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02985/08-49 Лист908/72/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про уточнення позовної заяви

162
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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02987/08-22 Лист48
ТОВ "МП ПМК"
Про внесення змін до Акту обстеження 
спеціалізованих приймальних пунктів

163
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03002/08-49 Лист908/71/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про апеляційну скаргу на ухвалу Господарського 
суду Запорізької області

164
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03016/08-40 Лист10/674
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

165
26.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02815/08-22 Лист8/18
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про скаргу щодо нелегальних перевезень BUS 
TOUR

166
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02916/08-28 Лист02-03/18
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ВЕТЕРАНІВ
Про пенсії осіб, звільнених з військової служби

167
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02946/08-40 Листб/н
ФОП ШКАРУПА В.В.
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

168
19.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02965/08-43 Лист27/03
СПІЛКА ВІРМЕН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Акопяна Р.В.

169
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03039/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 05.04.2018

170
30.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"
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02915/08-20 Лист02/283
Про виділення коштів для проведення аварійного 
ремонту трубопроводу

171
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02929/08-26 Лист02/277
Про надання коштів для усунення аварії на 
трубопроводі промивної води

172
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02846/08-23 Лист6
ВП ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ"
Про внесення змін до складу антирейдерського 
аграрного штабу

173
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02957/08-44 Лист9
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про кошти на видавництво книги "Невиплакані 
сльози України"

174
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03012/08-44 Лист9
ГО "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ..."
Про введення комп'ютерної системи фінансових 
операцій

175
20.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02837/08-26 Лист01-12/492-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про надання інформації щодо переоформлення 
ліцензії

176
20.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02968/08-20 Лист1421
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про виділення коштів на будівництво та 
реконструкцію об'єктів водовідведення

177
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02995/08-26 Лист1420
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про включення до програми охорони 
навколишнього середовища на 2016-2020 роки 
придбання насосної гідроочисної установки

178
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

02829/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 02.04.2018

179
07.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02964/08-33 Лист01-15/2827
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про невідповідність матеріально-технічної бази 
Бюро санітарно-гігієнічним та будівельним нормам

180
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02831/08-43 Лист01-11/363
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про нагородження Нечипоренко В.В.

181
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02877/08-40 Лист164
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЦПТО"
Про надання роз'яснення щодо виготовлення 
проектної документації із землеустрою

182
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02926/08-40 Лист17
ДЗ "ДНЗ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 33 (М. 
ЗАПОРІЖЖЯ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ"
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

183
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02973/08-40 Лист62-25/357
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання у постійне користування земельну 
ділянку

184
27.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

02904/08-02 Указ85/2018
Про відзначення у 2018 році Дня пам’яті та 
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні

185
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02905/08-02 Указ59/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного жіночого дня

186
07.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03030/08-02 Указ91/2018
Про відзначення 22-ї річниці Конституції України

187
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03031/08-02 Указ89/2018
Про затвердження Річної національної програми 
під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік

188
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

02774/08-16 Лист32-07/437
(М. Кулеба) Про участь в установчих зборах 
Національної дитячої ради 29.03.2018 (м. Київ)

189
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02801/08-42 Лист01-40/0286
Про погодження призначення Валовик Л.В.

190
22.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03013/08-42 Лист01-42/0304
Про внесення змін до нормативних актів щодо 
статусу служб у справах дітей

191
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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03034/08-48 Лист01-42/0306
Про функціонування блокпосту 
Бердянськ-Нововасилівка

192
29.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

02850/08-40 Лист01-16/0241
Про надання земельної ділянки Суржик К.М.

193
21.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02959/08-43 Лист01-16/0255
Про нагородження Никитенка П.Д.

194
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02960/08-22 Лист01-16/0258
Про організацію дорожнього руху на автомобільній 
дорозі С080908 від а/д Т-08-19 - до с. Благовіщенка

195
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

02953/08-39 Лист01-39/399
Про закінчення строку дії договору оренди водного 
об'єкта

196
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02945/08-20 Лист01-01-18/126
Про виділення коштів на проведення 
аварійно-відновлювальних робіт на Південному 
водозаборі смт Веселе

197
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02930/08-46 ЛистТ-009-ПІ
Про надання роз'яснення та правової оцінки

198
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02931/08-22 Лист089/01-27
Про відновлення автобусного маршруту 369/370 
Гуляйполе - Дніпропетровськ

199
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

28



№
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

02857/08-27 Лист01-25/0288
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

200
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02912/08-42 Лист02-58/18-к
Про погодження надбавки Журавльову В.А.

201
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02947/08-43 Лист02-57/17-к
Про нагородження Ганжи В.Б. (та інші)

202
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02932/08-20 Лист01-01-16/0272
Про виділення коштів на ремонт даху 
Підгірненської ЗОШ І-ІІІ ст.

203
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02933/08-20 Лист01-01-16/0273
Про виділення коштів на ремонт даху 
Тернуватського НВК

204
26.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02771/08-33 Лист01-43/163
Про залишення на території Розівського району КЗ 
"Розівський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

205
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03044/08-22 Лист0783/01-36
Про оплату за використану електроенергію

206
29.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02952/08-42 Лист11-09/0326
Про погодження переведення Шпак О.А.

207
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

29



№
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

02966/08-20 Лист12-09/0301
Про надання документів на списання кредиторської 
заборгованості

208
14.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02948/08-42 Лист01-11/0131
Про погодження звільнення Оверченко Л.В.

209
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02848/08-39 Лист01-46/0183
Про участь у виконанні заходів Програми розвитку 
лісового фонду Запорізької області на період до 
2022 року

210
21.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

02967/08-20 Лист01-13/241
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на співфінансування 
реконструкції будівлі Балабинського НВК

211
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03036/08-26 Лист01-48/886
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію Північного групового водоводу

212
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

02799/08-27 Лист01-22/0387
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

213
21.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02800/08-27 Лист312
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

214
19.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури 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

02810/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ГРИГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
СНІЖКО М.М.
Про об'єднання Новоолександрівської 
територіальної громади

215
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02851/08-20 Лист02-13-19/39
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про перенесення субвенції на здійснення 
природоохоронних заходів до видатків розвитку

216
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

02841/08-51 Лист03-26/111
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

217
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

02833/08-42 Доповідна записка04/05.3.3-11
Про ініціювання дисциплінарного провадження 
щодо Каткової І.І.

218
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02928/08-42 Доповідна записка05/05.3.3-11
Про ініціювання дисциплінарного провадження 
щодо Каткової І.І.

219
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

02843/08-26 Доповідна запискаб/н
Про ліцензування видів господарської діяльності

220
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

02935/08-25 Лист01-07-85/0517
Про внесення питання до порядку денного чергової 
сесії ЗОР

221
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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

02986/08-51 Лист244/04
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

222
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

03035/08-49 Лист22ц/778/1404/18
Про виклик до суду на 18.04.2018

223
23.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02853/08-43 Лист03-09.1/74-3129
Про нагородження Абельмаса Р.В. (та інші)

224
23.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02983/08-20 Лист07.2-09.1/58-324
Про повідомлення щодо здійснення безспірного 
списання коштів

225
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ 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

02934/08-29 Лист01/7-19/1442
Про виділення паливно-мастильних матеріалів на 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

226
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03000/08-40 Лист103/0/92-18-ДК/
Про надання документів щодо здійснення 
державного нагляду (контролю) за використанням 
та охороною земель

227
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

03020/08-28 Лист08/03.4-05/2219
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
філії "Куйбишевський автодор"

228
26.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ 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
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Форма зберігання 
документа

02775/08-46 Лист2663/6-2018
Про виклик для участі у проведенні слідчих дій 
Міняйла О.С. на 30.03.2018

229
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02805/08-46 Лист2674/6-2018
Про надання документів щодо об'єкту "Обласний 
протитуберкульозний диспансер по вул. 
Перспективна, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція"

230
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02806/08-46 Лист2671/6-2018
Про надання копій документів щодо об'єкту 
"Реконструкція приймальної камери очисних 
споруд м. Дніпрорудне Запорізької області"

231
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02807/08-46 Лист2673/6-2018
Про надання інформації щодо Гафарова А.В. та 
Ігнатенка О.Л.

232
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02826/08-46 Лист2673/6-2018
Про надання інформації щодо об'єктів, які 
перебувають в процесі будівництва з 2016 року

233
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02835/08-46 Лист2736/6-2018
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації щодо скасування 
розпоряджень райдержадміністрацій за період з 
01.01.2016 по 01.06.2017

234
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02894/08-46 Лист2788/6-2018
Про участь у проведенні дослідження об'єкту 
будівництва

235
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02955/08-46 Лист2839/6-2018
Про надання копії особової справи Борисова Б.М.

236
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02956/08-46 Лист733/01/08-2018
Про функціонування посиленого КПП на території 
Якимівського р-ну

237
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03009/08-46 Лист406/01/14-2018
Про проведення завершальних робіт із вводу в 
експлуатацію будівлі батальйону поліції 
особливого призначення ГУНП

238
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03010/08-46 Лист407/01/14-2018
Про надання паливно-мастильних матеріалів

239
29.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

02773/08-42 Лист07-19/2269
Про участь Долгополова О.С. у тематичному 
семінарі 28.03.2018

240
23.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03003/08-49 Ухвала908/2522/17
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

241
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02876/08-48 Лист478/2
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку  в ЗФ ПАТ "Укртелеком"

242
23.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02891/08-48 Лист434/2
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку  на ПрАТ 
"Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"

243
15.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02892/08-48 Лист472
Про проведення командно-штабного навчання 
24.05-02.06.2018 в с. Канівське

244
22.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

02901/08-22 Лист101-р
Про проектування автомобільних доріг

245
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

34
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02984/08-49 Лист808/1699/17/638
Про виклик до суду на 22.03.2018

246
22.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02808/08-46 Лист1727/44/-/04/201
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо діючих 
гірничодобувних підприємств

247
21.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02852/08-39 Лист47.6-383
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про критичну ситуацію, пов'язану з нерестом 
піленгасу у Молочному лимані

248
23.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02860/08-46 Лист2025/43/3-2018
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо договорів 
підряду з ПП "Омега-Люкс"

249
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02927/08-40 Лист14/15
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

250
28.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Прокуратура

02859/08-46 Лист120-4291вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо реєстрації права 
власності на об'єкт незавершеного будівництва по 
пр. Соборному, 77, м. Запоріжжя

251
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02925/08-46 Лист1.2-2396вих18
ПРИМОРСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання копій дозвільних документів

252
21.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02834/08-46 Лист05/3-2311-11
Про надання інформації щодо сплачених коштів 
Стрелковим О.М.

253
26.03.2018від

№
від 26.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02911/08-46 Лист19р
Про ситуацію на електро-хіміко-металургійному 
підприємстві з виробництва титану губчастого ТОВ 
"ЗТМК"

254
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02996/08-46 Лист16-192вих18
Про відповідальність за несплату аліментів на 
утримання дитини у виді суспільно корисних робіт

255
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02997/08-46 Лист05/1-305вих-18
Про участь у засіданні колегії

256
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03038/08-40 Лист19/514
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

257
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02918/08-46 Лист59/3/3-385нт
Про надання інформації стосовно Семенюка О.О.

258
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02919/08-46 Лист59/3/3-388нт
Про надання інформації стосовно Оніані Т.Г.

259
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02920/08-46 Лист59/3/3-384нт
Про надання інформації стосовно Харчилова Л.Є.

260
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02921/08-46 Лист59/3/3-374нт
Про надання інформації стосовно Барок В.О.

261
20.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02922/08-46 Лист59/3/3-386нт
Про надання інформації стосовно Олейнікова О.О.

262
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02923/08-46 Лист59/3/3-384нт
Про надання інформації стосовно Харчилова Л.Є.

263
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02924/08-46 Лист59/3/3-389нт
Про надання інформації стосовно Сушкова І.М.

264
23.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

02896/08-22 Лист1480/25-18
Про проведення наради щодо комплексу 
профілактичних заходів на автомобільному 
транспорті "День безпеки"

265
21.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

03032/08-46 Лист10/3/2-26211-15
Про фінансово-господарські відносини з ТОВ 
"Мультипоінт" та ТОВ "Фокс Групп"

266
26.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

02903/08-29 Лист01-4228/161
Про участь у засіданні Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС 30.03.2018

267
27.03.2018від

№
від 28.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

02874/08-29 Лист02-4170/163
Про погодження розпорядження КМУ щодо 
технічної модернізації системи централізованого 
оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій

268
27.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02988/08-22 Лист934/3/7.2-5
Про забезпечення автомобільних доріг державного 
значення TIR-паркінгами

269
28.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03041/08-22 Лист944/3/5.2-6
Про формування переліків об'єктів, що 
фінансуються за рахунок коштів від реалізації 
митного експерименту

270
30.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

37
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02849/08-42 Лист1/15-12-174
Про прийом на навчання до Національної академії

271
16.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03014/08-42 Лист65/20/22-18
Про моніторинг здійснення дисциплінарних 
проваджень

272
28.03.2018від

№
від 30.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

02854/08-22 Лист10-17-5894
Про перенесення наради щодо умов 
реструктуризації ПАТ "Запоріжжяобленерго" на 
03.04.2018

273
26.03.2018від

№
від 27.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03007/08-21 Лист10-16-5638
Про надання інформації щодо потенційних об'єктів 
оренди

274
21.03.2018від

№
від 29.03.2018
№ 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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