
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.05.18 по 31.05.18

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ юридичний

04793/08-40 Доповідна запискаб/н
Про надання документів ПАТ "Янцівський 
гранітний кар'єр"

1
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

04752/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді)
Про погодження видатків коштів депутатського 
фонду

2
21.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04775/08-31 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про визначення виконавця підрядних робіт на 
виконання проектних робіт на об'єкті 
"Реконструкція водоводу питної води м. 
Вільнянськ - смт Новомиколаївка"

3
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04776/08-21 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент екології)
Про надання згоди на приватизацію легкового 
автомобіля ВАЗ 21213

4
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04789/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про оздоровлення дітей з інвалідністю, у тому 
числі дітей, які мають суттєві обмеження з 
пересуванням або потребують окремого супроводу 
батьків (законних представників)

5
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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04848/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про оголошення Подяки голови 
облдержадміністрації Муржак Д., Дзандзава Д.

6
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04870/08-22 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про сприяння у виділенні автобусу для перевезення 
учасників АТО до м. Мелітополь 26.05.2018

7
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04988/08-43 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент АПР)
Про нагородження Бейдик Н.В., Сепети В.В.

8
29.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05001/08-42 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент екології)
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
екології

9
30.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

05045/08-43 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення представників ГО "Родина 
козацької звитяги" - батьків загиблих учасників 
АТО

10
31.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04910/08-08 Депутатський запит11/10-1749
НДУ ОПАНАСЕНКО О.В.
Про реалізацію батьками, в сім'ях яких 
виховуються діти, переважного права на 
усиновлення перед іншими особами

11
18.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04935/08-01 Закон України2301-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про деякі 
питання ввезення на митну територію України та 
реєстрації транспортних засобів"

12
27.02.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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04936/08-01 Закон України2321-VIII
Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо збереження та розвитку вітчизняної 
суднобудівної промисловості

13
13.03.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04937/08-01 Закон України2396-VIII
Про внесення змін до деяких законів України з 
питань оборони щодо Десантно-штурмових військ

14
05.04.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04938/08-01 Постанова2436-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до Діючого 
головування в Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
та парламентів держав - учасниць Організації з 
безпеки та співробітництва в Європі щодо 
міжнародного спостереження Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі на виборах Президента 
Російської Федерації 2018 року

15
17.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04939/08-01 Постанова2424-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Реалізація в Україні міжнародних документів 
щодо запобігання антропогенним змінам клімату"

16
16.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04777/08-08 Лист04-34/13-105585
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про виконання рекомендацій "круглого столу" на 
тему: "Соціальний діалог як інструмент взаємодії 
громадянського суспільства і держави"

17
18.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04799/08-15 Лист04-13/11-888(10
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні Комітету з питань розвитку 
автомобільних доріг 23.05.2018

18
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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04975/08-15 Лист04-23/17-656
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про участь у засіданні Комітету 20.06.2018

19
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04976/08-08 Депутатське звернення04-23/17-654
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про призначення у 2018 році іменних стипендій 
Верховної Ради України для найталановитіших 
молодих учених

20
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

04708/08-08 Депутатське звернення10-01/05/18
НДУ ПАШИНСЬКИЙ С.В.
Про лікування дружини гр. Алексєєва О.Г.

21
10.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04764/08-15 Листб/н
НДУ ДУБНЕВИЧ Б.В.
Про участь у засіданні підкомітету з питань 
розвитку автомобільних доріг 23.05.2018 (м. Київ)

22
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04804/08-08 Депутатське звернення141820/05-08
(НДУ Чорновол Т.М. ) ІАЦ "ЛОГОС"
Про надання інформації щодо обласної цільової 
програми з питання поводження з твердими 
побутовими відходами

23
14.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04827/08-08 Депутатське звернення1960
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо земельних ділянок

24
16.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04828/08-08 Депутатське звернення223/А4/38-7-2
НДУ ВЛАСЕНКО С.В.
Про надання інформації щодо розміщення 
привітання з нагоди Дня незалежності України від 
імені Президента України на носіях зовнішньої 
реклами

25
15.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04872/08-08 Депутатське звернення1928
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про отримання пільгового кредиту через обласну 
програму "Сільське подвір'я" гр. Бєляєву А.В.

26
10.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

4
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04957/08-08 Депутатське звернення1932
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо поголів'я крупної 
рогатої худоби

27
14.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04958/08-08 Депутатське звернення1933
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо кримінальних 
проваджень до голів райдержадміністрацій, 
пов'язаних з корупцією

28
14.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

04963/08-08 Депутатське звернення04-04/05-94(108
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
Про звернення Станкевича І.П. щодо порушення 
земельного законодавства представниками 
Михайлівської сільської ради

29
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04965/08-08 Депутатське звернення05/18-50
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про недопущення злиття КЗ "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Преображенської 
сільської ради з КЗ "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської 
ради

30
18.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04977/08-08 Депутатське звернення04-03/7-375(348)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про допомогу на лікування доньки гр. Шульгіної 
Т.М.

31
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05054/08-08 Депутатське звернення274/2-320
НДУ НЕДАВА О.А.
Про будівництво полігону твердих побутових 
відходів на території Сонячної селищної ради 
Запорізького р-ну

32
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04823/08-15 Лист1-1142/18-65
Про умови проживання мешканців стаціонарного 
відділення КУ Територіальний центр соціального 
обслуговування Токмацької райради

33
15.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04825/08-15 Лист1-1140/18-65
Про дотримання прав вихованців  КЗ "Запорізький 
обласний Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей"

34
15.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

04981/08-32 Листб/н
АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Про запрошення на святкування 25-річчя Академії 
08.06.2018 (м. Київ)

35
29.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Громадські об'єднання

04744/08-36 Лист44
ГО "ОДНА НАДІЯ"
Про проведення навчання щодо альтернативної 
форми роботи з дітьми, які проживають в 
інтернатних закладах

36
10.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04733/08-41 ЛистAres(2018)25149
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про співпрацю

37
15.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04771/08-41 Лист05/18-15
ПРЕДСТАВНИЦТВО "ЛІКК СП.З О.О." В 
УКРАЇНІ
Про участь у міжнародній конференції з 
раціонального використання водних та теплових 
ресурсів і очищення стічних вод 29.05.2018 (м. 
Харків)

38
17.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04921/08-41 Лист175/F/Fez/2018
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА РЕГІОНУ 
ФЕЗ-МЕКНЕС (МАРОККО)
Про зустріч 09.07.2018

39
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

04729/08-40 Листб/н
СЛАБИШЕВ С.М.
Про дозвіл на виготовлення документації із 
землеустрою

40
21.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04843/08-40 Листб/н
РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про згоду на розроблення технічної документації із 
землеустрою

41
22.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04713/08-21 Лист186/05-18
ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА"
Про співпрацю у сфері оренди та реалізації об'єктів 
нерухомості та майна

42
17.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04717/08-32 Лист881/23-3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА 
ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"
Про навчання держслужбовців

43
15.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04720/08-25 Лист19.1-34-511
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про Інформаційний довідник з питань будівельних 
норм для застосування у дорожньому господарстві

44
14.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04721/08-21 Листб/н
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про безоплатне програмне забезпечення для 
ЦНАПів

45
21.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

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

04749/08-49 Лист808/934/18
ХОРОШКО С.В.
Про клопотання щодо долучення письмових 
доказів

46
17.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04779/08-38 Листб/н
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "НОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ" (ZIK)
Про зйомки відео "Проблемні мости України" 
24.05.2018

47
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04783/08-20 Лист05-02/116
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про приєднання України до Єдиного стандарту 
автоматичного обміну податковою інформацією

48
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04786/08-51 Лист35/06
ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ
Про впровадження системи "Дебет Плюс"

49
18.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04790/08-19 Лист52/18
СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ
Про Звіт діяльності за 2017 рік

50
16.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04817/08-33 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ СУДОВИХ МЕДИКІВ УКРАЇНИ
Про резолюцію науково-практичної конференції  
"Організація та проведення комплексних заходів 
при масовому травматизмі з метою ідентифікації 
особи"

51
23.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ паперовий паперова

04837/08-22 Лист1011/02-02-01-2
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про проведення форуму-виставки 
"PRO-ефективність 2.0" 08-10.06.2018 у м. 
Миколаєві 

52
17.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04881/08-49 Лист314/1874/18
МОНІН І.В.
Про відзив справи № 314/1874/18

53
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04886/08-22 Лист053/7
УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА АСОЦІАЦІЯ
Про закриття залізничних станцій

54
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04892/08-22 Лист39/46
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВИРОБНИКІВ 
БУДМАТЕРІАЛІВ
Про участь у ІІІ Будівельному конгресі України 
15.06.2018 (м. Київ)

55
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04893/08-35 Лист23/05-1
БФ "КВІТНА"
Про розміщення соціальної реклами щодо 
обстеження жінок на рак молочної залози

56
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04897/08-35 Лист08/07
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА В УКРАЇНІ ПРИ КМУ
Про надання програм розвитку козацтва та програм 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді

57
17.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04899/08-35 ЛистUKR/PRO/2018/
ОФІС ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про проведення форуму-виставки щодо прав жінок 
29.05.2018 (м. Запоріжжя)

58
24.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04912/08-33 Лист297
ТОВ "ДІАВІТА"
Про відкриття діалізних центрів (сателітів)

59
21.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04932/08-21 Лист05-02/117
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про Форум бізнес- і ІТ-лідерів 21.06.2018 (м. Київ)

60
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

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

04984/08-26 Лист24/2
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА ТА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ
Про семінар-нараду з питань енергозберігаючих 
заходів

61
29.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04990/08-40 Лист12791
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про протиправні дії у сфері реєстрації прав на 
земельну ділянку

62
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04997/08-31 Лист322/1122-Л
ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ"
Про проведення конференції "Переробка 
вторинних ресурсів 14.06.2018

63
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05000/08-22 Лист811-03-189
ПАТ "УКРПОШТА"
Про комп'ютеризацію відділень поштового зв'язку

64
22.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05005/08-32 Лист307
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
Про проведення дидактико-методичних сесій 
18-21.06.2018 та 18-19.08.2018 (м. Запоріжжя)

65
16.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

05063/08-46 Листб/н
ФОП МАКАРЕНКО Г.Г.
Про рейдерське захоплення цілісного майнового 
комплексу автостоянки № 22 по вул. В. Стуса, 5-Б в 
м. Запоріжжі

66
31.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Партії та громадські організації

04818/08-44 Лист03-12/129-18
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"
Про сприяння у придбанні спортивного інвентаря

67
14.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди
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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

04750/08-49 Постанова908/852/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА суду у справі за позовом Запорізької 
місцевої прокуратури № 1

68
08.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04795/08-49 Лист808/2832/17 (872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 29.05.2018

69
15.02.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04796/08-49 Лист808/2832/17 (872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 29.05.2018

70
15.02.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04879/08-49 Лист333/7404/17(2-а/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повернення справи за позовом ДП "Дослідне 
господарство "Еліта"

71
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04880/08-49 Постанова908/2522/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

72
18.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04971/08-49 Рішення908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

73
10.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04972/08-49 Ухвала908/1156/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом С(Ф)Г "Женя"

74
21.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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04703/08-06 Доручення15311/1/1-18
(В. Гройсман) Про пропозиції щодо проведення 
парламентських слухань на тему: "Запобігання та 
протидія дискримінації жінок з вразливих 
соціальних груп"

75
19.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04706/08-03 Постанова374
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби

76
10.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04722/08-06 Доручення20438/0/1-18
(В. Гройсман) Про забезпеченість видатками для 
здійснення підготовки робітничих кадрів закладами 
професійної та вищої освіти, ...

77
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04724/08-04 Витяг з протоколуВП 18
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
внесення змін до перспективних планів 
формування територій громад

78
16.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04725/08-04 Витяг з протоколуВП 18
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
стягнення заборгованості з виплати заробітної 
плати

79
16.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04758/08-06 Доручення50924/45/1-17
(С. Кубів) Про виконання рекомендацій, ухвалених 
за підсумками шостого засідання Ради 
регіонального розвитку від 24.10.2017

80
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04761/08-03 Розпорядження327-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб...

81
16.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04762/08-03 Постанова370
Про внесення змін до Положення про 
всеукраїнський конкурс "Учитель року"

82
16.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

12
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04763/08-03 Постанова382
Про затвердження Державної цільової економічної 
програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного значення на 2018—2022 
роки

83
21.03.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04822/08-06 Доручення20819/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення наради щодо розвитку 
мережі дитячих будинків сімейного типу та малих 
групових будинків, підвищення доступності та 
якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості та стану підготовки проектів 
регіонального розвитку 25.05.2018

84
22.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04829/08-03 Розпорядження342-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції реформування системи професійного 
навчання державних службовців, голів місцевих 
держадміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад

85
03.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

04863/08-06 Доручення20421/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про вжиття заходів щодо захисту національного 
виробника соняшникової олії ПрАТ "Пологівський 
олійноекстракційний завод"

86
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04864/08-17 Лист8381/0/2-18
(С. Кушнір) Про ремонт автомобільної дороги Н-08 
Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь

87
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04903/08-06 Доручення19588/1/1-18
(В. Гройсман) Про запобігання випадкам масового 
отруєння дітей у навчальних закладах

88
24.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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04904/08-06 Доручення18159/1/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 13.03.2018 № 2325-VIII "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення процедури реабілітації жертв 
репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років"

89
23.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04905/08-06 Доручення19852/1/1-18
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 12.05.2018 № 123 "Про підтримку 
розвитку системи спортивної реабілітації учасників 
бойових дій, які брали участь в антитерористичній 
операції, у заходах із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях"

90
23.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04906/08-06 Доручення13303/1/1-18
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 30.03.2018 № 93 "Про створення умов 
для подальшого розвитку параолімпійського і 
дефлімпійського руху в Україні"

91
22.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04907/08-04 Витяг з протоколуВП 8
(І. Климпуш-Цинцадзе) 19. Окремі рішення про 
стан виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однією сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони

92
10.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04908/08-04 Протокол21089/0/1-18
(В. Гройсман) Про проблемні питання бюджетного 
забезпечення територіальних громад та шляхи їх 
вирішення

93
24.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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04917/08-06 Доручення20737/1/1-18
(С. Кубів) НДУ САБАШУК П.П.
Про внесення змін до розпоряджень КМУ № 640, 
№781, №860

94
25.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04934/08-06 Доручення11898/1/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 27.02.2018 № 2304-VIII "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо будівництва 
та експлуатації автомобільних доріг"

95
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04941/08-03 Постанова391
Про затвердження вимог до надавача послуг з 
медичного обслуговування населення, з яким 
головними розпорядниками бюджетних коштів 
укладаються договори про медичне обслуговування 
населення

96
28.03.2018від

№
від 29.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04942/08-03 Постанова395
Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг

97
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04943/08-03 Постанова412
Про внесення змін до Положення про Міністерство 
з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

98
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04944/08-03 Розпорядження344-р
Про затвердження плану заходів з підтримки 
розвитку індустрії програмної продукції України на 
2018 рік

99
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04953/08-06 Доручення21120/1/1-18
(П. Розенко) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ 
"САМОПОМІЧ"
Про звернення Лавицької М.Ю. щодо скрутного 
матеріального становища

100
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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04954/08-06 Доручення20243/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про звернення Вільнянської міської організації 
ветеранів щодо скасування "ювелірних" цін на 
медикаменти

101
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05032/08-06 Доручення20256/1/1-18
(С. Кубів) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ 
"САМОПОМІЧ"
Про звернення Василенка В.С. щодо формального 
підходу Кабінету Міністрів України до 
забезпечення дотримання законів з питань захисту 
Прибережних земель, зокрема Дніпровського 
водосховища

102
30.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05033/08-06 Доручення20176/1/1-18
(В. Гройсман) Про встановлення видів та норм 
майна для життєзабезпечення постраждалого 
населення

103
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05034/08-06 Доручення20817/1/1-18
(С. Кубів) Про участь у Китайській міжнародній 
імпортній виставці 05-10.11.2018 (м. Шанхай)

104
30.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05035/08-06 Доручення19367/1/1-18
(В. Кістіон) Про завершення будівництва підвідних 
газопроводів на території Запорізької області

105
30.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05053/08-23 Лист37-11-11/14523
Про участь у виставці "Агро-2018" 06-09.06.2018 
(м. Київ)

106
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів
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04826/08-39 Лист5/4-7/5096-18
Про надання інформації щодо найактуальніших 
екологічних проблем та шляхів їх вирішення

107
22.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04884/08-39 Лист5/3-9/5156-18
Про надання інформації щодо зелених насаджень з 
2000 по 2017 роки

108
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04945/08-39 Лист5/1-7/5249-18
Про участь у конференції на тему:"Нова політика 
управління відходами - основа економіки 
замкненого циклу" 05-06.06.2018 (м. Київ)

109
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05031/08-42 Лист5/3-10/5296-18
Про Методичні рекомендації щодо розроблення 
положень про структурні підрозділи екології та 
природних ресурсів облдержадміністрацій

110
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04770/08-21 Лист3622-02/21941-0
Про пропозиції до проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження процедури 
оскарження у сфері надання адміністративних 
послуг"

111
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04807/08-21 Лист3212-07/22130-0
Про перелік об'єктів державної власності, що не 
підлягають приватизації

112
22.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04808/08-37 Лист4504-07/22106-0
Про надання інформації щодо обласної цільової 
програми розвитку туризму та курортів

113
22.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04873/08-31 Лист4601-06/22237-0
Про запрошення на Перші Національні 
консультації щодо розробки секторальних та 
крос-секторальних експортних стратегій 
05-08.06.2018 (м. Київ)

114
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

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

04913/08-31 Лист4601-06/22599-0
Про запрошення на відкриття та закриття Перших 
Національних консультацій щодо розробки 
секторальних та крос -секторальних стратегій 
05.06.2018

115
25.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04946/08-41 Лист4504-07/22653-0
Про виставку імпорту в Китаї 05-10.11.2018

116
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04947/08-22 Лист4602-04/22644-0
Про проведення онлайн-виставки харчової 
промисловості 10-11.10.2018

117
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05008/08-42 Лист2202-14/22619-0
Про кандидатуру Бренера В.О. на посаду 
гендиректора ПАТ "Інститут титану"

118
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05087/08-41 Лист4602-04/23108-0
Про проведення торгової місії до Республіки 
Австрія 04-06.07.2018 (м. Відень)

119
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04985/08-22 Лист02/18-4190
Про надання допомоги для проведення 
весняно-польових робіт згідно контракту між ДНК 
Азербайджанської Республіки та ДАК"Укрресурси" 

120
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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04911/08-41 Лист202/17-596-1457
Про призначення Почесного консула Республіки 
Корея у м. Херсон

121
22.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04794/08-22 Лист1611/18/14-18
Про вжиття заходів щодо забезпечення 
безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

122
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04809/08-22 Лист1631/35/14-18
Про проведення круглого столу "Ефективна 
організація перевезень при взаємозв`язку всіх видів 
транспорту та формування пропозицій до проекту 
Плану заходів з реалізації Національної 
транспортної стратегії до 2030 року" в Одеській 
ОДА 31.05.2018

123
21.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04915/08-22 Лист1681/25/14-18
Про надання доступу до реєстру сертифікатів 
відповідності

124
24.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

04753/08-37 Лист55/22-2/46-18
Про відрядження Мороко В.В. до м. Києва 
25.05.2018

125
21.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04755/08-34 Лист3718/14
Про участь у Всеукраїнській 
військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джура") 
30.06-15.07.2018

126
17.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04982/08-34 Лист3993/14
Про Всеукраїнську акцію "Донеччина зустрічає 
своїх захисників" 04-05.07.2018 (м. Краматорськ, 
Донецька обл.)

127
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

04983/08-35 Лист3860/3.1
Про пропозиції до проекту плану заходів з 
Концепції підтримки та сприяння розвитку 
дитячого громадського руху в Україні

128
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04858/08-32 Лист1/11-5432
Про підсумки проведення всеукраїнського 
конкурсу "Учитель року - 2018"

129
18.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04736/08-26 Лист7/10-4985
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію

130
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04806/08-39 Лист7/11-4380
Про підготовку пляжів до масового відпочинку 
населення

131
02.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04810/08-29 Лист7/11-4533
Про надання інформації  щодо заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню пожеж

132
05.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04813/08-41 Лист7/11-4307
Про залучення експертної допомоги Senior Experten 
Service для ОТГ

133
26.04.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04814/08-22 Лист04814/08-22
Про надання інформації щодо розроблення 
регіональних цільових програм з безпеки 
дорожнього руху та їх фінансування

134
02.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04815/08-30 Лист
Про розгляд звернення Коларівської сільради 
Запорізької обл. щодо визначення 
адміністративного центру  Юр'ївської ОТГ 

135
10.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04820/08-26 Лист7/11-5042
Про надання інформації щодо додержання 
санітарних правил, державних стандартів, інших 
нормативних документів у галузі поховання, а 
також правил благоустрою

136
21.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04824/08-32 Лист7/14-5112
Про проведення моніторингу шкіл, що збудовані за 
типовими рішеннями у період 1963-1996 років

137
23.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04834/08-19 Лист7/19-5140
Про проведення наради щодо розвитку мережі 
дитячих будинків сімейного типу та малих 
групових будинків, підвищення доступності та 
якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості та стану підготовки проектів 
регіонального розвитку 25.05.2018

138
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04838/08-20 Лист7/10-5102
Про використання коштів субвенції щодо надання 
населенню пільг та субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг

139
22.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04839/08-26 Лист7/9-4999
Про зняття з контролю протокольних рішень 
селекторних нарад з питань проходження 
опалювального сезону

140
18.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04924/08-27 Лист7/14-5175
Про участь у онлайн-засіданні з питань 
безбар'єрного доступу інвалідів до соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури 31.05.2018

141
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04925/08-30 Лист3/34-105-18
Про програмний комплекс щодо проведення 
розрахунків фінансової спроможності 
перспективних ОТГ

142
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04926/08-27 Лист7/34-5174
Про надання інформації щодо оснащення 
дошкільних закладів освіти засобами 
безперешкодного доступу (пандуси, поручні та ін.)

143
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04952/08-22 Лист7/11-4925
Про надання інформації щодо стану дорожнього 
покриття та очищення зливових каналізаційних 
систем населених пунктів

144
16.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04996/08-19 Лист7/34-5289
Про проведення конкурсу "Кращі практики 
місцевого самоврядування" у 2018 році

145
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05027/08-30 Лист7/34-5311
Про перелік суб'єктів добровільного об'єднання 
територіальних громад

146
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05073/08-40 Лист7/19-5383
Про відведення земельних ділянок для будівництва 
дитячих будинків сімейного типу

147
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04705/08-28 Лист9597/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

148
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04707/08-28 Лист9575/0/2-18/57
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження державної цільової програми 
фізичної, медичної, психологічної реабілітації та 
соціальної і професійної реадаптації учасників 
антитерористичної операції на період до 2022 
року"

149
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04757/08-20 Лист9660/0/2-18/37
Про зміну часу проведення селекторної наради 
22.05.2018

150
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04792/08-36 Лист9746/0/2-18/37
Про зміну часу проведення селекторної наради на 
30.05.2018

151
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04830/08-35 Лист9793/0/2-18/37
Про реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей

152
22.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04831/08-35 Лист9815/0/2-18/37
Про соціальний захист дітей, що постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

153
22.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04832/08-35 Лист9867/0/2-18/37
Про соціальний супровід сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 
піклування

154
23.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04916/08-28 Лист9928/0/2-18/22
Про проект "Сприяння відбудові та сталому 
розв'язанню проблем ВПО та постраждалого від 
конфлікту населення в Україні"

155
24.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05030/08-28 Лист10069/0/2-18/28
Про продовження роботи щодо поліпшення стану 
нормування праці в галузях економіки

156
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05088/08-35 Лист10202/0/2-18/38
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
24.02.2016 № 113"

157
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05089/08-28 Лист10126/0/2-18/19
Про оснащення комп'ютерним обладнанням 
органів соціального захисту населення

158
29.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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05090/08-35 Лист10200/0/2-18/38
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної соціальної 
програми запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі на 
період до 2023 року"

159
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04769/08-20 Лист26040-12/2-7/13
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікацій адресних субсидій

160
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

04760/08-46 Лист5870/33.1/7-18
Про урегулювання інвестиційних спорів за 
претензією компаній "Emergofin B.V." та "Velbay 
Holdings LTD" до держави Україна

161
18.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04998/08-20 Лист01-3553/26
Про надання трансферту обласному бюджету

162
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04852/08-39 Лист01/03-33/01231
Про участь у конференції з питань ботанічних садів 
та дендропарків 31.05.2018

163
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04855/08-36 Лист04/03-28/01236
Про дитячий будинок сімейного типу

164
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04902/08-19 Лист07440/03-35/01
Про надання інформації щодо 
соціально-економічного стану та векторів розвитку 
Запорізької області для звіту ЄБРР

165
23.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04948/08-39 Лист11/03-33/01297
Про участь у конференції з питань ботанічних садів 
та дендропарків 31.05.2018

166
29.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04951/08-33 Лист01/03-28/01253
Про медичний супровід святкового заходу 
01.06.2018

167
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05013/08-35 Рішення251
Про організацію та проведення міського заходу 
"Фестиваль сім'ї" 02.06.2018

168
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05018/08-26 Рішення261
Про встановлення ПАТ "Мотор Січ" тарифів на 
теплову енергію, ...

169
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05040/08-45 Лист09/03-34/01312
Про забезпечення телефонним зв'язком окружних 
та дільничних виборчих комісій

170
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05050/08-31 Лист03004/11-25
Про зняття з контролю листа щодо оцінки 
ресурсного наповнення ринку

171
21.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05094/08-33 Лист01/03-19/01322
Про медичний супровід заходу 01.06.2018

172
31.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

04956/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ХОРОЛЕЦЬ С.В.
Про незаконну передачу в управління 
багатоквартирних будинків міста Енергодар та 
створення нового КП "ТВК"

173
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада
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04841/08-08 Депутатське звернення06/16
ДЕПУТАТ РИБЧЕНКО В.А.
Про кошти на встановлення дитячих майданчиків

174
22.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04851/08-22 Лист218/01-02
Про врегулювання питання щодо штрафів за 
спожиту електроенергію

175
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Приморська міська рада

04836/08-22 Лист03-13/1544
Про внесення змін до Кодексу газорозподільних 
систем

176
22.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04973/08-49 Листб/н
Про відзив на касаційну скаргу за позовом Старун 
С.М.

177
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05020/08-26 Лист03-13/1546
Про технічні характеристики машини для збору 
рідких побутових відходів

178
22.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04754/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про внесення пропозицій до проекту рішення 
обласної ради

179
21.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04797/08-08 Депутатське звернення10
ДОР БУРЯК О.М.
Про участь у засіданні робочої групи 25.05.2018

180
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04801/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЗАКАРЛЮКА О.В.
Про реконструкцію дренажного колектору паркової 
зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької 
області

181
17.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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05086/08-08 Депутатське звернення1/2018/18с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про графік завершення будівельних робіт на 
об'єктах у м. Дніпрорудне

182
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Обласна рада

04718/08-54 Лист01-26/0379
Про надання переліку питань для конкурсного 
відбору на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти

183
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04800/08-54 Лист2008/01-27
ДП "АГЕНТСТВО З ІДЕНТИФІКАЦІЇ І 
РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН"
Про надання дотації з державного бюджету 
фізичним особам за вирощування молодняка 
великої рогатої худоби

184
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04850/08-54 Рішення6
Про припинення договору надання водного об'єкта 
місцевого значення, розташованого на території 
Веселівського району Запорізької області, у 
тимчасове користування на умовах оренди

185
22.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04853/08-54 Лист2225/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про включення до фінансування проекту 
"Реконструкція димової труби котельної №1"

186
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04854/08-54 Лист2153/01-11
Про виділення коштів для реконструкції 
магістрального водоводу в м. Дніпрорудне

187
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04919/08-54 Рішення33
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2017 році обласної Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області, розвитку 
матеріально-технічної бази Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області, ...на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням облради 
від 06.04.2017 № 56, зі змінами

188
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04920/08-54 Рішення34
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2017 році обласної Програми організаційного 
забезпечення діяльності судів Запорізької області 
на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням облради 
від 06.04.2017 № 55, зі змінами

189
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04993/08-54 Лист01-26/0398
Про доопрацювання рішення "Про зміну меж та 
площі природно-заповідного фонду місцевого 
значення у м. Енергодар"

190
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05002/08-54 Рішення56
Про звіт щодо здійснення в 2017 році повноважень, 
делегованих обласною радою обласній державній 
адміністрації

191
22.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05041/08-54 Лист2176/01-11
Про надання копій документів, по яким 
реалізовувалася програма "Спеціальна ініціатива"

192
23.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05049/08-08 Депутатське звернення11
ДОР БУРЯК О.М.
Про освоєння кошті по об'єктах, які фінансуються з 
ДФРР

193
29.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05061/08-54 Лист2335/08-21
НДУ ВОЙНІЦЬКА В.М.
Про внесення до кошторису спортивної школи 
"Спартак" витрат на придбання луків та стріл

194
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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Форма зберігання 
документа

05062/08-54 Лист2152/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про виділення коштів на проектування потужності 
електропостачання

195
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05067/08-54 Рішення5
Про зміну меж та площі природно-заповідного 
фонду місцевого значення у місті Енергодар 
Запорізької області

196
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05068/08-54 Рішення19
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт у комунальних установах соціального захисту 
населення

197
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05069/08-54 Лист26
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт в комунальних закладах та установах 
культури, мистецтва, навчальних закладах

198
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05070/08-54 Рішення27
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт у комунальних закладах та установах галузі 
молоді, фізичної культури та спорту

199
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05071/08-54 Рішення29
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
завдань та заходів Програми з проведення 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів у Запорізькій області на 2014-2017 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.03.2014 № 19, зі змінами від 05.03.2015 № 17

200
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05072/08-54 Рішення39
Про стан виконання Регіональної програми 
розвитку охорони здоров’я Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 24.12.2012 № 10, зі змінами та 
доповненнями

201
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

29
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05074/08-54 Рішення41
Про виконання програми профілактики та 
лікування серцево-судинних і судинно-мозкових 
захворювань у Запорізькій області на 2013-2017 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
24.12.2012 № 11, зі змінами та доповненнями

202
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05075/08-54 Рішення42
Про виконання Програми розвитку 
ендопротезування великих суглобів в Запорізькій 
області на 2013-2017 роки

203
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05076/08-54 Рішення53
Про затвердження звітів про результати проведення 
моніторингу та з оцінки результативності реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2020 року та Плану заходів на 
2016-2018 роки з її реалізації за 2017 рік

204
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05077/08-54 Рішення57
Про завдання щодо наповнення дохідної частини 
обласного бюджету та ефективного використання 
бюджетних коштів на 2018 рік

205
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05078/08-54 Рішення59
Про внесення змін до Програми розвитку галузі 
молочного скотарства в сільськогосподарських 
підприємствах та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативах Запорізької області 
на 2014-2018 роки, затвердженої рішення обласної 
ради від 20.03.2014 № 20 (зі змінами)

206
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05079/08-54 Рішення61
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, зі змінами та доповненнями

207
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

30
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05080/08-54 Рішення63
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку рекреаційно-курортного комплексу та 
туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.04.2016 № 1

208
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05081/08-54 Рішення68
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)

209
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05082/08-54 Рішення69
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)

210
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05083/08-54 Рішення70
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, зі змінами та 
доповненнями

211
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05084/08-54 Рішення71
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

212
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

31
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05085/08-54 Рішення72
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 
2018 рік" (зі змінами та доповненнями)

213
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04842/08-08 Депутатське звернення33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про висновки та рекомендації комісії від 
17.05.2018

214
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

05044/08-08 Депутатське звернення326
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.05.2018

215
29.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

04702/08-22 ЛистZp07/1/-CЛ-5778
Про проведення реконструкції системи 
газопостачання в с. Широке 21-25.05.2018

216
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04933/08-22 ЛистZp02.2.2-СЛ-051
Про проведення реконструкції системи 
газопостачання в с. Біленьке Запорізького р-ну 
29.05-01.06.2018

217
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05055/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-6083-
Про розподіл природного газу

218
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05056/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-6084-
Про підтвердження номінації природного газу на 
червень 2018 року

219
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"
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04961/08-22 Лист001-003/8396
Про кризову ситуацію в ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

220
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

04767/08-43 Лист9/939
Про нагородження Іванченка С.А., Лукашевича 
В.В.

221
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

04798/08-43 Лист38/40
Про нагородження Кравченка П.О. (та інші)

222
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05019/08-22 ЛистВС/02-755
Про погодження графіків реструктуризації ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

223
11.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

04845/08-22 Лист517/П
Про відвідування підприємства у ході робочого 
візиту Президента України Петра Порошенка

224
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

04811/08-26 ЛистУГЕ/08-11533
Про надання інформації щодо засобів провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

225
23.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

"Український графіт"

04901/08-46 Лист16/2078
Про незаконне здійснення досудового 
розслідування у кримінальному провадженні за 
відсутності фактів порушення екологічного 
законодавства

226
23.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

33
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04859/08-48 Лист81-4759
Про перебування в акваторії Азовського моря 
кораблів ЗС та ПС ФСБ РФ

227
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

05065/08-48 Лист3/33/26-1306
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про виділення коштів для покращення 
матеріального забезпечення

228
08.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

04896/08-43 Лист78
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про нагородження працівників

229
16.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05029/08-44 Лист071-пк
ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про організацію зустрічі Президента України з 
профспілкою ПАТ "Запоріжжяобленерго" 
08.06.2018

230
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05046/08-43 Листб/н
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ В 
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"
Про нагородження Спиридонова Ю.М.

231
31.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

04773/08-22 ЛистДНМІ-02-52/232
Про використання вагонів ПрАТ "Запоріжкокс"

232
17.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04716/08-22 Лист62
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про розторгнення договору на право надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту

233
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04727/08-22 Лист654/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про крадіжки матеріальних цінностей

234
17.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04765/08-39 Лист92/0498
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про паспорта водних об'єктів "Рибогосподарських 
технологічних водойм"

235
18.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04782/08-22 Лист128"Е"1/63
ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про закупівлю ПрАТ "ЗЕРЗ" лавинних діодів 
низької якості по не конкурентоспроможним цінам

236
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04861/08-40 Лист286
ТОВ "АКВАТОП"
Про продовження терміну дії договору оренди 
землі

237
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04862/08-39 Лист94/0499
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про розрахунок орендної плати водних об'єктів

238
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04865/08-40 Лист10-41
ТОВ "ТАРОС ГРУП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

239
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04866/08-40 Лист10-42
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

240
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04867/08-40 Лист10-43
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

241
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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04868/08-40 Лист10-44
ТОВ "ТАРОС ГРУП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

242
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04869/08-40 Лист10-46
ТОВ "НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

243
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04887/08-22 Лист24/05
ТОВ "БІСТАР 3000"
Про моніторинг промислового майданчика

244
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04891/08-22 Лист998
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про надання письмової згоди на здійснення 
реконструкції та будівництва

245
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04969/08-49 Лист908/72/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про апеляційну скаргу за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

246
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05006/08-22 Лист026
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про внесення змін в розклад руху автобуса

247
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05057/08-22 Лист26
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про затвердження змін до паспортів автобусних 
маршрутів

248
31.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05058/08-22 Лист01/18-19
ТОВ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про затвердження змін до паспортів автобусних 
маршрутів

249
31.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05059/08-22 Лист01/18-20
ТОВ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про затвердження змін до паспортів автобусних 
маршрутів

250
31.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05064/08-40 Лист15/05-2018
ТОВ "ЛЕНД-ЗЕТ 2018"
Про надання в оренду земельної ділянки

251
29.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04774/08-40 Лист1326
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про передачу земельної ділянки Кісаріна Б.Ю. у 
державну власність Міноборони України

252
11.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04778/08-26 Лист30-01/18/01
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення семінару 05.06.2018

253
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04781/08-46 Лист19/108/1-8062
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про направлення тез виступу науково-практичного 
семінару 24.05.2018

254
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04819/08-40 Лист1386
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про встановлення меж земельної ділянки

255
18.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04835/08-35 Лист818
КУ "ЗОСБД "СОНЕЧКО"
Про запрошення на свято "Країна дитячих мрій" 
01.06.2018

256
15.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04885/08-23 Лист112
ЗОГО "ЗІКЦ "АГРО-ТАВРІЯ"
Про проведення торгового форуму 15.06.2018 (м. 
Мелітополь)

257
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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04898/08-20 Лист01/81
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про виділення коштів на реконструкцію філармонії

258
24.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04900/08-40 Лист1396
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

259
22.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04929/08-40 Лист308
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

260
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04959/08-40 Лист772/19
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
Про оформлення права власності на земельну 
ділянку

261
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04989/08-20 Лист305
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про фінансову підтримку підприємства

262
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04995/08-34 Лист71/05
СДЮШОР ФК "МЕТАЛУРГ"
Про включення спортивної школи до переліку 
об'єктів спільної власності територіальних громад, 
сіл, селищ, міст Запорізької області

263
22.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05014/08-34 Лист16
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про проведення козацьких ігор "Запорозька Слава" 
03.06.2018 (м. Запоріжжя)

264
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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05028/08-39 Лист45/01
ЗОО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
Про погодження на користування мисливськими 
угіддями

265
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04931/08-20 Лист02/689
Про виділення коштів на придбання машини для 
збору рідких побутових відходів

266
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04731/08-44 Лист31
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА ПРИ ЗОДА
Про проведення Дня козацьких перемог на о. 
Хортиця 02.06.2018

267
17.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04821/08-44 Листб/н
ГО "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЮА"
Про ситуацію, що склалася в КУ "Запорізька 
обласна клінічна лікарня" ЗОР

268
23.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04857/08-23 Лист26
ВП ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ"
Про внесення змін до складу антирейдерського 
аграрного штабу

269
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04930/08-26 Лист31-01/18
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення оголошення щодо проведення 
семінару 05.06.2018

270
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05010/08-34 Лист34
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення козацьких ігор "Запорозька Слава" 
03.06.2018 (м. Запоріжжя)

271
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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05011/08-34 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про пропозиції щодо розвитку

272
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05017/08-44 Лист18
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про заходи з нагоди першої річниці громадської 
організації 05.06.2018

273
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04833/08-26 Лист409
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про ліцензію з постачання теплової енергії

274
17.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04840/08-22 Лист127
ОВУЖКГ М. ВІЛЬНЯНСЬКА
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

275
11.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05003/08-22 Лист2600
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про проблемні питання щодо придбання 
електричної енергії

276
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05039/08-26 Лист6602
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про ремонт аварійних ділянок водопроводу в с. 
Лежене, с. Новостепнянськ

277
30.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Редакції газет

04732/08-43 Лист34
ТОВ "МЕДІА-ЦЕНТР "ГАЗЕТА "ТАВРІЯ"
Про нагородження Арман Л.А.

278
16.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

04709/08-49 Лист2/330/22/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду у справі за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури

279
16.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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04710/08-49 Лист2/330/24/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду у справі за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури

280
15.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04711/08-49 Лист2/330/38/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду у справі за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури

281
15.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04748/08-49 Лист2/330/27/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури

282
16.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04751/08-49 Лист2/330/36/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури

283
17.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04878/08-49 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 11.06.2018

284
10.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04966/08-49 Лист321/553/18/2231/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали щодо відкриття провадження за 
позовом Енергодарської місцевої прокуратури

285
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04967/08-49 Лист321/554/18/2236/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали щодо відкриття провадження за 
позовом Енергодарської місцевої прокуратури

286
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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05038/08-43 Лист819/01-03
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Радченко Г.Ю. (та інші)

287
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

04714/08-32 Лист01-26/566
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про участь в урочистому заході 24.05.2018

288
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04728/08-43 Лист01-26/556
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про присвоєння почесного звання Ніколаєву В.О.

289
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04772/08-32 Лист21
МИКОЛАЇВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ
Про бібліотеку творів майстрів слова

290
18.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

05007/08-40 Лист62-25/633
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

291
23.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

04883/08-35 Лист6/32-2929
Про оздоровлення та відпочинок дітей із зони АТО 
Луганської області

292
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04909/08-16 Лист04-01/1236
(В. Ковальчук) ТАВРІЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД МИЛОСЕРДЯ ІМЕНІ НЕСТОРА МАХНА
Про ненадання в повному обсязі інформації на 
публічний запит головою Гуляйпільської РДА

293
22.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Президент України
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04723/08-02 Указ122/2018
Про нагородження І.Залужного орденом "За 
мужність"

294
12.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04802/08-28 Лист39-07/230
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
Про надання інформації щодо медичної та 
постізоляційної  допомоги учасникам АТО

295
04.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05015/08-02 Указ121/2018
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

296
11.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05016/08-02 Указ135/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня науки

297
19.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

04787/08-43 Лист01-16/0395
Про нагородження Попова А.В.

298
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04860/08-27 Лист01-27/683
Про надання роз'яснень щодо статусу юридичної 
особи публічного права органу містобудування та 
архітектури

299
16.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04888/08-26 Лист01-28/704
Про приведення у належний стан машини 
вакуумної

300
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04889/08-26 Лист01-28/706
Про реконструкцію водопровідних мереж та 
каналізаційних стоків

301
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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04986/08-22 Лист01-28/755
Про відключення об'єктів водозабезпечення від 
електроенергії

302
29.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

05022/08-42 Лист147/01-15
Про погодження звільнення Глущенко Л.В.

303
24.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05024/08-20 Лист0255/01-10
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання машини для збору ТПВ

304
23.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04791/08-27 Лист01-25/0490
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

305
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04994/08-42 Лист01-18/0495
Про погодження призначення Панічук Л.В.

306
24.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04894/08-43 Лист01-01-30/0322
Про присвоєння звання "Герой України" Волкову 
А.А.

307
18.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04737/08-43 Лист02-57/44-к
Про нагородження Глущенко Н.А. (та інші)

308
15.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04844/08-20 Лист0953/01-28
Про внесення змін до рішення облради від 
30.11.2017 № 37

309
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04927/08-43 Лист02-57/43-к
Про нагородження колективу Мелітопольської 
міськрайонної газети "Новий день" та КП "Студія 
"Мелітопольський район"

310
15.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05051/08-26 Лист0398/01-04
Про технічні характеристики машини для вивозу 
ТПВ

311
22.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05052/08-40 Лист01-28/211
Про укладання договору оренди земельної ділянки 
ТОВ "Костянтинівський цегельний завод"

312
23.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Олександрівська райадміністрація

05025/08-43 Лист1118/02-25/01
Про нагородження Бєлікова С.Б.

313
24.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04974/08-49 Лист01-40/1582
Про відзив на касаційну скаргу за позовом Старун 
С.М.

314
21.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приазовська райрада

04999/08-08 Депутатське звернення118/01-32
Про збереження мережі установ охорони здоров'я з 
надання первинної медичної допомоги 
Приазовського р-ну

315
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні ради

04712/08-49 Лист02-01-17/1480
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про касаційну скаргу щодо стягнення коштів на 
користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

316
15.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04715/08-45 Лист02-01-29/412
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

317
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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04734/08-20 Лист02-01-28/582
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування робіт по бурінню дренажних 
свердловин

318
21.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04735/08-27 Лист327
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

319
14.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04780/08-20 Лист01-22/0641
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання іншої субвенції

320
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04784/08-22 Лист01-17/243
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розробку маршруту Веселянка - Григорівка - 
Запоріжжя

321
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04856/08-27 Лист577
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів

322
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04955/08-08 Депутатське звернення599
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про обмеження руху великовантажного транспорту

323
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05021/08-40 Лист264
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

324
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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05023/08-26 Лист02-01-28/620
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про проведення робіт по бурінню дренажних 
свердловин на Водянському крилі Кам'янської ПЗФ

325
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05060/08-20 Лист02-01-17/1611
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про співфінансування будівництва закладу 
первинної медичної допомоги

326
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райрада

05037/08-22 Лист206/1
Про відключення від електропостачання

327
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Якимівська райрада

04964/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ НІКОНОРОВ К.Б. (Бабаніну О.О.)
Про забезпечення транспортним сполученням 
мешканців сіл Розівка, Дружба, Червоне та Зірка 
Якимівського р-ну

328
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

04788/08-39 Доповідна запискаб/н
Про виконання заходів із запобігання підтоплення 
грунтовими водами 

329
22.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

04928/08-31 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу на закупівлю послуг з 
поточного ремонту комп'ютерної та організаційної 
техніки, регенерації лазерних картриджів без 
застосування електронної системи "ProZorro"

330
29.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
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04805/08-22 Лист414/04
Про проведення наради з питань функціонуванн 
ринку електричної енергії 29.05.2018

331
22.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

05012/08-40 Лист02/13-03/2584
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

332
24.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04923/08-43 Лист1698/01/3/2-2018
Про нагородження Кабуз І.С. (та інші)

333
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

05042/08-43 Лист10299/06
Про нагородження Крижановської В.В. (та інші)

334
30.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

05009/08-21 Лист04-19/4257
Про участь у нараді з питань державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно 31.05.2018

335
25.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04747/08-49 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

336
17.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

04950/08-22 Лист12-1/235
Про сплату заборгованості за телекомунікаційні 
послуги

337
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

48



№
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

05026/08-20 Лист01-08/560
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання тракторів

338
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05091/08-49 Лист808/1699/17/133
Про апеляційну скаргу ГУ ДФС у Запорізькій 
області

339
25.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05092/08-49 Лист808/934/18/1337
Про судову повістку на 06.06.2018

340
25.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05093/08-49 Лист808/934/18/1337
Про судову повістку на 06.06.2018

341
25.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

05043/08-39 Лист02-47/2335
Про звіт щодо рибоохоронної роботи за травень 
2018 року

342
29.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04882/08-46 Лист11789
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про постанову щодо стягнення аліментів від 
Рибалко О.В.

343
27.04.2018від

№
від 24.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05004/08-48 Лист6-2/1842
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо учасників АТО

344
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

04745/08-49 Лист1.3-3474вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави в суді

345
07.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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04746/08-49 Лист1.3-3475вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави в суді

346
07.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04871/08-49 Лист1-1469-17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив у справі № 330/1199/17

347
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04968/08-49 Лист1-1464-17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив у справі № 330/1249/17

348
21.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04970/08-49 Лист1.1-3922вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про заперечення на заяву ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

349
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05036/08-46 Лист50-5394вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо охорони культурної 
спадщини

350
30.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

04812/08-40 Лист08-04/1626
Про затвердження проекту землеустрою

351
23.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

04875/08-46 Лист2514/39/107/02-2
Про надання інформації стосовно Поліщук Л.А. та 
Мартинової А.С.

352
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04876/08-46 Лист2516/39/107/02-2
Про надання інформації стосовно Міхно П.П.

353
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04877/08-46 Лист2515/39/107/02-2
Про надання інформації стосовно Барановської 
І.М.

354
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04890/08-46 Лист2449/39/107/03-2
Про тендерну пропозицію ТОВ "Гарнет ІНК"

355
18.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04914/08-46 Лист2546/39/107/01-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Призма стайл", ТОВ 
"Авантаж 7"

356
25.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04738/08-46 Лист59/3/4-670-н/т
Про надання інформації стосовно Лобанова В.П., 
Велігури С.О.

357
10.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04739/08-46 Лист59/3/3-722-н/т
Про надання інформації стосовно Клімова О.Л., 
Філатова А.В.

358
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04740/08-46 Лист59/3/3-721-н/т
Про надання інформації стосовно Перетятька С.В.

359
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04741/08-46 Лист59/3/3-720-н/т
Про надання інформації стосовно Леонтьєва В.В.

360
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04742/08-46 Лист59/3/3-672-н/т
Про надання інформації стосовно Клімова О.Л., 
Філатова А.В.

361
10.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04743/08-46 Лист59/3/3-718-н/т
Про надання інформації стосовно Зарандія Г.З.

362
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04756/08-46 Лист59/14/1520
Про тимчасовий доступ до речей та документів

363
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04846/08-46 Лист59/33-2191н/т
Про проблемні питання, пов'язані з діяльністю 
операторів та провайдерів телекомунікаційних 
послуг

364
17.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04978/08-46 Лист59/3/3-744-н/т
Про надання інформації стосовно Новикова О.О.

365
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04979/08-46 Лист59/3/3-745-н/т
Про надання інформації стосовно Лабенка В.Л.

366
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04980/08-46 Лист59/3/3-745-н/т
Про надання інформації стосовно Лабенка В.Л.

367
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05048/08-46 Лист59/6/2-994нт
Про негативну ситуацію у Молочному лимані

368
25.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05066/08-46 Лист59/14/1581нт
Про тимчасовий доступ до документів

369
25.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

04960/08-20 Лист04-08-07-15/235
Про зупинення операцій з бюджетними коштами по 
КПКВК МБ 2818311

370
24.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

04895/08-22 Лист2610/25-18
Про функціонування автодорожнього переїзду 
греблі ДніпроГЕСу

371
23.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04991/08-22 Лист2614/25-18
Про здійснення габаритно-вагового контролю на 
дорогах Запорізької області

372
23.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04992/08-22 Лист2639/25-18
Про закупівлю паливно-мастильних матеріалів

373
29.05.2018від

№
від 30.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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04726/08-07 Постанова81
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

374
17.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04730/08-45 Лист21-28-838
Про акти приймання-передачі пристроїв для 
зчитування інформації

375
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

04766/08-48 Лист308/12/5469
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗВ'ЯЗКУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ГЕНШТАБУ ЗСУ
Про відміну участі у заходах 23-25.05.2018

376
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба автомобільних доріг України

04849/08-22 Лист1407/3/13-9
Про участь у конференції з питань ремонтів та 
утримання мостів 20-21.06.2018 (м. Ужгород)

377
23.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

04785/08-22 Лист1224/03/14-18
Про заходи щодо габаритно-вагового контролю 
транспортних засобів

378
14.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05047/08-22 Лист1304/03/14-18
Про заходи щодо габаритно-вагового контролю 
транспортних засобів

379
23.05.2018від

№
від 31.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04704/08-29 Лист03-7350/161
Про надання інформації щодо виконання 
протокольних рішень Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС

380
18.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04759/08-29 Лист16-7422/162
Про проведення тренувань органів управління та 
сил цивільного захисту щодо дій у разі виникнення 
надзвичайної ситуації на Хмельницькій АЕС

381
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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Державна служба України з питань праці

04816/08-42 Лист3789/1/11-ДП-18
Про призначення Бадьори Р.С.

382
15.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

04918/08-37 Лист2323/02/05.2-18
Про стан виконання Плану заходів з увічнення 
пам’яті захисників України на період до 2020 року

383
24.05.2018від

№
від 25.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

04719/08-22 Лист331/3/99-99-17-0
Про вирішення кризової ситуації на ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

384
16.05.2018від

№
від 21.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

04987/08-51 Лист1/04-1-883
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо розвитку 
відкритих даних в Україні на 2018-2020 роки"

385
25.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04768/08-22 Лист80-01/17/5-18
Про надання інформації для оцінки потенціалу 
України з розвитку виробництва біогазу на 
полігонах твердих побутових відходів

386
21.05.2018від

№
від 22.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне управління справами

04803/08-37 Лист0113/10/1046
Про проведення Всеукраїнського експопроекту 
"Мистецькі жнива - 2018" 10.08. - 24.08.2018

387
21.05.2018від

№
від 23.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

04874/08-41 Лист2095/23/3
Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 
2018-2021роки

388
24.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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Національна академія державного управління при 
Президентові України

04847/08-42 Лист03/1-2-14/1-300
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 06-08.06.2018

389
21.05.2018від

№
від 24.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04962/08-42 Лист23-11/221
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у червні 2018 року

390
21.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

04940/08-47 Лист20-18/23103/18
Про призначення осіб для реалізації 
антикорупційних програм

391
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

04922/08-31 Лист96/40/22-18
Про участь у навчанні за програмою MATRA на 
тему: "Державні закупівлі"

392
23.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

04949/08-37 Лист01/931
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про участь у семінарі на тему: "Місця пам'яті 
Української революції 1917-1921 років" 05.06.2018 
(м. Київ)

393
22.05.2018від

№
від 29.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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