
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.06.18 по 30.06.18

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

05714/08-22 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент містобудування)
Про забезпечення транспортом проведення 
конференції в м.Мелітополь

1
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05782/08-43 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Департамент інформаційної діяльності)
Про нагородження Кривенко О.О. (інші)

2
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05840/08-19 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент 
житлово-комунального господарства)
Про результати оцінки соціально-економічного 
розвитку Запорізької області за 2017 рік за 
напрямком "Розвиток інфраструктури"

3
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05841/08-19 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про результати оцінки соціально-економічного 
розвитку Запорізької області за 2017 рік 

4
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05866/08-19 Довідкаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про результати оцінки соціально-економічного 
розвитку Запорізької області за 2017 рік

5
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05867/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А, (Департамент інформ.діяльності) 
Про нагородження Порініс О.Г., Согоріна А.В.

6
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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05868/08-19 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про результати оцінки соціально-економічного 
розвитку Запорізької області за 2017 рік

7
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05899/08-19 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Служба у справах дітей)
Про результати оцінки соціально-економічного 
розвитку Запорізької області за 2017 рік

8
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05904/08-44 Листб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Запорізькій області 
на 2017-2020 роки

9
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05905/08-44 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку козацтва у Запорізькій області на 
2017-2020 роки

10
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05906/08-44 Довідкаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку інформаційно-просвітницької діяльності 
ГО в Запорізькій області на 2015-2018 роки"

11
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05907/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про виділення додаткових коштів

12
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
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

05911/08-42 Довідкаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про збільшення штатної чисельності структурного 
підрозділу

13
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05959/08-19 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про результати оцінки соціально-економічного 
розвитку Запорізької області за 2017 рік

14
23.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05972/08-33 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про стан фінансово-господарської діяльності в КУ 
"Запорізький обласний спеціалізований будинок 
дитини "Сонечко" ЗОР

15
23.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06021/08-39 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.
Про затвердження реєстрових карт ТОВ "ВО 
"Моліс"

16
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06028/08-25 Доповідна записка5/1415
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати для будівництва об'єктів

17
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05985/08-01 Закон України2434-VIII
Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
зменшення дефіциту брухту чорних металів на 
внутрішньому ринку"

18
17.05.2018від

№
від 25.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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05986/08-01 Закон України2449-VIII
Про дипломатичну службу

19
07.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05987/08-01 Закон України2427-VIII
Про застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині

20
17.05.2018від

№
від 25.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05988/08-01 Закон України2397-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення окремих питань проходження 
громадянами військової служби

21
05.04.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05989/08-01 Закон України2377-VIII
Про внесення зміни до статті 30 Закону України 
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб" щодо 
членів сім’ї, які мають право на пенсію в разі 
втрати годувальника

22
03.04.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України

05918/08-15 Лист19-84/90
КОМІСІЯ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД ТА 
ГЕРАЛЬДИКИ
Про Методичні рекомендації з питань геральдики 
та прапорництва

23
15.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05734/08-15 Лист04-34/13-127410
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про Рекомендації по результатам робочої поїздки 
НДУ - членів Комітету до м.Авдіївка Донецької 
області

24
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4
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05815/08-15 Лист04-13/11-1174(1
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ 
Про проведення 20.06.2018 засідання Комітету

25
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05945/08-15 Лист04-34/13-133244
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про проведення засідання Комітету 04.07.2018 

26
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06022/08-15 Лист04-34/11-133646
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання матеріалів до засідання Комітету 
05.07.2018

27
22.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06023/08-15 Лист04-34/13-133114
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання матеріалів до засідання Комітету 
11.07.2018

28
22.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

05709/08-08 Депутатське звернення4/574-2
НДУ КУЖЕЛЬ О.В. Про звернення Супрунова 
О.Ф. щодо порушення екологічних норм при 
зливанні стічних вод до колекторів смт. 
Новомиколаївка

29
08.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05735/08-08 Факс
НДУ ДУБНЕВИЧ Б.В.
Про засідання Комітету ВРУ 20.06.2018 з питання 
уточненого Переліку заходів з розвитку 
автомобільних доріг у Запорізькій області

30
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05775/08-08 Депутатське звернення2010
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Скрипки О.П. щодо надання 
допомоги у вирішенні питання, що стосується 
права на земельну частку (пай)

31
08.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5
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05776/08-08 Депутатське звернення1998
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення ГО "Московка" щодо сприяння 
отримання в оренду водного ставка

32
04.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05777/08-08 Депутатське звернення1986
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення голови Любицької сільської ради 
щодо надання допомоги у вирішенні питання 
ремонту доріг

33
29.05.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05791/08-08 Депутатське звернення084/ЗОДА/18
НДУ ФРОЛОВ М.О. Про звернення Машкової С.В.

34
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

05898/08-08 Депутатське звернення291-598
НДУ ДЕРЕВ`ЯНКО Ю.
Про виділення матеріальної допомоги та ремонту 
житловому будинку Кажидуб О.О.

35
19.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05922/08-08 Лист101-06/75
НДУ І.АРТЮШЕНКО
Про присвоєння почесного звання Коваленку О.А.

36
14.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05923/08-08 Депутатське звернення94-06/75
НДУ І.АРТЮШЕНКО
Про забезпечення транспортом при організації 
відпочинку дітей-сімей загиблих воїнів АТО

37
12.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06011/08-15 Лист365/12/18
НДУ РЕКА А.О.
Про участь у засіданні з питань питного 
водопостачання 05.07.2018 (м. Київ)

38
19.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06018/08-08 Депутатське звернення759-06
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про пропозиції щодо відзначення 80-річчя 
утворення Запорізької області

39
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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

06096/08-15 Листб/н
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЖІНКИ.МИР.БЕЗПЕКА"
Про участь у круглому столі 04.07.2018 (м. Київ)

40
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05708/08-16 Лист10.-1656/18-92
Про проведення 21.06-22.06.2018 тренінгу

41
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05975/08-15 Лист7.-1675/18-160
Про дотримання прав вихованців КЗ "Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
"Оберіг" ЗОР

42
13.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

05976/08-15 Лист7.-1664/18-70
Про дотримання прав вихованців КЗ "Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
"Орієнтир" ЗОР

43
13.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06027/08-15 Лист2.-1753/18-70
Про дотримання прав вихованців КЗ "Оріхівський 
обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей" ЗОР

44
21.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06066/08-15 Лист8.3/8-К320129.1
ГО "ЛАВА"
Про голодування гр. Луцика Г.М.

45
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05845/08-43 Лист37/861
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Шахова О.Л. (інші)

46
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Громадські об'єднання

05720/08-35 Лист06/12-02
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про проведення 12.10-17.10.2018 Міжнародного 
семінару

47
12.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05721/08-40 Лист47
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО"
Про надання допомоги в отриманні земельних 
ділянок

48
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05772/08-26 Лист38-01/18
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті ОДА щодо 
проведення 27.06.2018 семінару "Діяльність 
ОСББ/ЖБК"

49
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05778/08-22 ЛистК-20180617/7
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про вирішення питання відновлення дорожнього 
покриття 

50
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05779/08-37 Лист06/12-01-ОД
ВМ ГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Всеукраїнського конкурсу 
відеоробіт "Вітання Національного авіаційного 
університету з 85 річчям"

51
12.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05781/08-44 Лист15
ГО "АРАТТА-ОДЕСА"
Про надання матеріальної допомоги Галагану В.Д.

52
05.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05807/08-26 ЛистК-20180618/1
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про ліквідацію стихійного сміттєзвалища 
с.Новопетрівка

53
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05812/08-44 Лист19/2
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ "БАТАЛЬОН 
СІТКА"
Про нагородження переможців конкурсу плакати 
"Я-Україна" 22.06.2018

54
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

05813/08-44 Лист82
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ ТА ЯКОСТІ
Про співробітництво

55
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05859/08-35 Листб/н
ГО "БАГАТОДІТНІ РОДИНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ "БЕРЕГИНЯ"
Про організацію відвідування матерів с дітьми 
аквапарку в м.Кирилівка

56
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05870/08-43 Лист46
ГО "ДОБРОСВІТ"
Про нагородження Ремжиної С.О.

57
29.05.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05871/08-22 Лист22
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підготовку конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах 

58
18.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05996/08-44 Лист2-БРИЛЬ
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ 
МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТОВАРИСТВА 
"ЗНАННЯ" УКРАЇНИ
Про проведення конференції 03-04.07.2018

59
24.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06051/08-22 Лист2018-0020
ГС "ОБ'ЄДНАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ 
ПЕРЕВІЗНИКІВ КИЇВЩИНИ"
Про повноваження встановлення тарифу на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту на 
автобусних маршрутах загального користування

60
19.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05728/08-22 Лист38
ФОП ГОНЧАР С.О.
Про надання інформації щодо розміру щомісячної 
готівкової виплати з оплати проїзду усіма видами 
транспорту

61
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05759/08-40 Листб/н
ЛЕОНОВ А.В.
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

62
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05769/08-41 ЛистPN-PM.4040.1.5.
CONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
Про запрошення на участь у VII Конгресі Ініціатив 
Східної Європи 24-25 вересня 2018 у м.Люблін 
Польша

63
04.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05770/08-20 Листб/н
ТОВ "НЬЮТЕНД"
Про співробітництво

64
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05773/08-41 Лист18/06/18
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

65
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05789/08-38 Лист1/17
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ "ЗДОРОВ`Я"
Про сприяння в передплатній кампанії

66
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05794/08-43 Лист01/1068
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про нагородження Трефілова М.Є. (інші)

67
16.05.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05796/08-40 Лист01/5503
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про внесення змін до договорів оренди землі

68
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05797/08-40 Лист01/5502
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про внесення змін до договорів оренди землі

69
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
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05806/08-40 Листб/н
ФОП СЕРГІЄНКО Т.О. 
Про вирішення питання щодо встановлення меж 
земельної ділянки

70
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05808/08-22 Лист57
ТОВ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Про співробітництво в реалізації енергоефективних 
та енергоощадних проектів

71
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05811/08-38 Лист196
УКРАЇНСЬКИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР 
"ГАЛАКТИКА"
Про співробітництво

72
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05838/08-39 Листб/н
ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ"
Про надання інформації щодо звернень ГО на 
отримання дозволу від ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ"

73
15.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05857/08-34 Лист1286
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про надання допомоги у проведені кваліфікаційних 
матчів Чемпіонату Європи УЄФА 2017/2019 
р.р.(07.09-11.09.2018)

74
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05858/08-35 Лист16/199
ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Про запрошення на відпочинок дітей в КП 
"Чуднівський спортивно-оздоровчий табір 
"Корчагінець"

75
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05860/08-19 Лист5/159
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ.ДОЛІШНЬОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ"
Про науково-аналітичну записку "Економіка 
регіонів України: сучасні тренди та перспективи 
розвитку"

76
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05884/08-39 Листб/н
ТОВ "ЄВРОСОЛІС"
Про співробітництво

77
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05897/08-49 Листб/н
АДВОКАТ СЛАВЯНИН М.О.
Про касаційну скаргу на рішення суду за позовом 
СГ "ЖЕНЯ"

78
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05947/08-22 Лист57
ТОВ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Про співробітництво

79
18.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05952/08-41 Лист63
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про надання інформації щодо впровадження 
Проекту розвитку соціальної інфраструктури

80
19.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05960/08-22 Лист01/556
ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ДОНЕЦЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення профілактичних робіт щодо 
недопущення травмування на залізничному 
транспорті

81
18.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06045/08-37 Лист404
ПРОФСПІЛКА ДІЯЧІВ МИСТЕЦТВ
Про організацію культурно-масових заходів

82
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06050/08-23 Лист7779/3-18/27
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про проблемні питання щодо реалізації 
інвестиційних проектів

83
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

12



№
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Джерело  інформації 
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06052/08-22 Лист4619
ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про результати проведення заходу Ukrainian Ports 
Forum-2018

84
15.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06054/08-29 Лист595-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про навчання фахівців у сфері цивільного захисту

85
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06055/08-40 Листб/н
ТОВ "САН ВАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

86
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06076/08-22 Лист25/06-2018
ТОВ "Е.С.К.А.Є."
Про виготовлення виробів зі склопластику

87
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

06029/08-41 Лист61313/51-200-55
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ЧЕСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про проведення Дня України та 
українсько-чеського бізнес-форуму в м. Брно 
01-05.10.2018

88
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

05895/08-49 Лист2/330/22/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом Шевчик Р.С.

89
18.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05931/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду до ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

90
18.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05940/08-49 Лист2/330/27/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про цивільну справу щодо Ітунгула В.Ф.

91
19.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13
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05941/08-49 Лист2/330/36/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про цивільну справу щодо Чередніченко І.А.

92
19.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05942/08-49 Лист2/330/24/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про цивільну справу щодо Апатрова С.П.

93
19.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06010/08-49 Постанова908/26/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу ТОВ "Агрофірма Славутич"

94
14.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05716/08-18 Лист1236/18
Про звернення Ковтун Л.М. щодо протиправних 
дій ПАТ "Запоріжгаз"

95
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05710/08-04 Витяг з протоколу21
Про взаємодію з Рахунковою палатою України

96
06.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05711/08-04 Витяг з протоколу23
Про надання інформації щодо процедури закупівлі, 
які відмінено за результатами оскарження до 
Антимонопольного комітету

97
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05712/08-06 Доручення21965/2/1-18
(В. Гройсман) Про звернення НДУ  Кривохатька 
В.В. щодо можливих зловживань при проведенні 
ремонтних робіт в КП "Міжнародний аеропорт 
"Запоріжжя"

98
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

14
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05746/08-17 Лист10595/0/2-18
(В. Федорчук) Про розв'язання невідкладних 
проблем соціально-економічного розвитку держави

99
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05747/08-17 Лист10611/0/2-18
(В. Федорчук) Про стан виконання плану заходів 
щодо рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

100
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05748/08-06 Доручення23686/1/1-18
(Г. Зубко) Про стан пожежної безпеки в Україні

101
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05750/08-03 Розпорядження407-р
Про затвердження плану заходів із відзначення 22-ї 
річниці Конституції України

102
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05751/08-03 Розпорядження409-р
Про утворення Організаційного комітету з 
підготовки та відзначення 27-ї річниці 
незалежності України

103
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05752/08-03 Постанова468
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2014 р. №91

104
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

15
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05753/08-03 Розпорядження404-р
Про затвердження розподілу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей загиблих 
учасників бойових дій на території інших держав, 
визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 
Закону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, для осіб з 
інвалідністю І—II групи з числа учасників бойових 
дій на території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої 
статті 7 Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального
захисту”, та які потребують поліпшення житлових 
умов, на 2018 рік

105
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05754/08-03 Постанова477
Про затвердження Порядку перерахування 
виконавцем комунальної послуги оператору 
зовнішніх інженерних мереж сплачених 
споживачами комунальних послуг та власниками 
(співвласниками) приміщень, обладнаних 
індивідуальними системами опалення та/ або 
гарячого водопостачання, внесків за встановлення 
вузлів комерційного обліку

106
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05771/08-17 Лист10683/0/2-18
(С. Кушнір) Про заборгованість з виплати 
заробітної плати працівникам ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

107
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05821/08-06 Доручення19852/21/1-18
(П. Розенко) Про підтримку розвитку системи 
спортивної реабілітації учасників бойових дій

108
12.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

16
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05822/08-03 Лист231-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2020 року 

109
28.03.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05850/08-06 Доручення20817/4/1-18
(С. Кубів) Про участь України у Китайській 
міжнародній імпортній виставці у 2018 році

110
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05851/08-06 Доручення24810/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Про результати робочої поїздки народних депутатів 
України - членів Комітету до м. Авдіївка Донецької 
області

111
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05852/08-06 Доручення23564/1/1-18
(В. Кістіон) Про газопостачання

112
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05853/08-06 Доручення23295/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації

113
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05854/08-06 Доручення21692/1/1-18
(В. Гройсман) Про результати роботи Урядової 
комісії та копію Акта технічного розслідування 
причин дорожньо-транспортної пригоди на 
автомобільному транспорті, що сталася 17.04.2018 
на перехресті проспекту Металургів та вулиці 
Героїв АТО в місті Кривому Розі 
Дніпропетровської області

114
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05855/08-17 Лист10894/0/2-18
(С. Кушнір) Про  повторне звернення 
уповноваженого представника ТОВ «ВЕРФ 
ОКЕАН» В.Борисова щодо питань, пов'язаних із 
будівництвом автотранспортної магістралі через р. 
Дніпро у м.Запоріжжя

115
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

17
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05889/08-06 Доручення23386/1/1-18
(В. Гройсман) Про відзначення Дня скорботи і 
вшанування пам'яті жертв війни в Україні 
22.06.2018

116
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05902/08-03 Розпорядження428-р
Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо 
впровадження Національного плану скорочення 
викидів від великих спалювальних установок

117
13.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05914/08-06 Доручення25111/0/1-18
(В. Гройсман) Про проведення селекторної наради  
Прем'єр-міністра України з питань посилення 
боротьби з незаконним ввезенням товарів на митну 
територію України 21.06.2018

118
20.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05915/08-06 Доручення24797/0/1-18
(Г. Пліс) Про оновлення паспортів регіонів

119
18.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05916/08-06 Доручення19852/22/1-18
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 12 травня 2018. № 123 "Про підтримку 
розвитку системи спортивної реабілітації учасників 
бойових дій, які брали участь в антитеростичной 
операції, у заходах із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях

120
20.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05917/08-06 Доручення24131/1/1-18
(В. Гройсман) Про звернення НДУ Павленка Ю.О. 
щодо неправомірних дій посадових осіб у сфері 
усиновлення та влаштування дітей-сиріт

121
19.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05919/08-06 Доручення23971/2/1-18
(П.Розенко ) Про рекомендації на тему:" 
Ефективность системи надання субсидій 
населенню"

122
21.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18
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05924/08-03 Постанова482
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

123
13.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05935/08-03 Розпорядження418-р
Про перерозподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реформування 
регіональних систем охорони здоров`я для 
здійснення заходів в виконання спільного з 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
проекту "Поліпшення охорони здоров`я на службі у 
людей" у 2018 році

124
06.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05937/08-06 Доручення24537/1/1-18
(С. Кубів) Про забезпечення робіт з розвитку 
Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг та інтеграції

125
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05956/08-06 Доручення25417/0/1-18
(Г.Зубко) Про проведення 26.06.2018 селекторної 
наради

126
21.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05983/08-06 Доручення25439/1/1-18
Про участь у нараді з питань забезпечення 
громадян ліками і медичними виробами 25.06.2018

127
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05984/08-06 Доручення18458/7/1-18
(В. Гройсман) Про виплату заробітної плати 
педагогічним працівникам

128
21.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05997/08-06 Доручення10284/6/1-18
(В. Федорчук) Про інвентаризацію майна 
загальносоюзних громадських об'єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР

129
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05998/08-06 Доручення23996/1/1-18
(В. Гройсман) Про транспортні засоби з іноземною 
реєстрацію

130
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05999/08-06 Доручення25308/1/1-18
(Г.Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 23.06.2018 до м. Києва

131
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06060/08-06 Доручення25316/1/1-18
Про надання роз'яснень щодо формування Переліку 
споживачів та їх обладнання ,для якого має бути 
встановлена екологічна броня електропостачання

132
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06061/08-03 Розпорядження437-р
Про схвалення Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 
державному секторі на період до 2025 року

133
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06062/08-03 Постанова498
Про затвердження Примірного положення про 
користування гуртожитками

134
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06063/08-03 Постанова503
Деякі питання виконання ремонтно-будівельних 
робіт на автомобільних дорогах загального 
користування

135
21.03.2018від

№
від 26.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06102/08-17 Лист11520/0/2-18
(В. Федорчук) ГО "ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО ЮА"
Про припинення незаконного вимагання грошових 
коштів з пацієнтів КУ "Запорізька  обласна 
клінічна лікарня" ЗОР

136
27.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06109/08-06 Доручення25383/1/1-18
(В. Федорчук) НДУ ЛУЦЕНКО І.С.
Про заходи щодо підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській місцевості

137
27.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06110/08-04 Протокол селекторної 
наради

25885/0/1-18
(В. Гройсман) Про посилення боротьби з 
незаконним ввезенням товарів на митну територію 
України

138
25.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

20
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06111/08-06 Доручення25827/0/1-18
Про державну допомогу суб'єктам господарювання

139
25.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАЕК "Енергоатом"

06014/08-26 Лист8617/06
Про зміну даних у документах для отримання 
ліцензії на централізоване водопостачання

140
21.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

05756/08-39 Лист5/4.1-16/5902-18
Про рішення Координаційної ради з питань 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням

141
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06064/08-39 Лист5/4-9/6315-18
Про забезпечення підготовки, оприлюднення та 
надання регіональної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища у 2017 
році

142
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06065/08-39 Лист5/4-15/6307-18
Про надання звіту щодо використання природних 
ресурсів за 2017 рік

143
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05837/08-43 Лист2202-05/25965-0
Про нагородження Андріанова О.А.

144
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05863/08-20 Лист2106-11/26355-0
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 
ІІ квартал 2018 року

145
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21
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05939/08-41 Лист4003/05/26860-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
запровадження національної системи управління та 
контролю програм прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014-2020"

146
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06001/08-21 Лист3611-06/27057-0
Про реалізацію державної політики з питань 
розвитку та підтримки малого і середнього 
підприємництва

147
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06059/08-41 Лист4005-06/27225-0
Про моніторинг міжнародної технічної допомоги за 
І півріччя 2018 року

148
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

05827/08-38 Лист12-17/18-06
Про виготовлення та розміщення соціальної 
реклами "З Днем Конституції України!"

149
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05705/08-22 Лист1989/25/14-18
Про проведення 21.06.2018 наради щодо ходу 
ремонту автомобільних доріг місцевого значення

150
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06048/08-34 Лист4810/5.4
Про проведення фінальних змагань спартакіади 
24-28.09.2018 (м. Ужгород)

151
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

05948/08-48 Лист1723/2
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про бронювання військовозобов`язаних

152
14.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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06098/08-48 Лист220/3756
Про погодження проекту постанови КМУ щодо 
створення на базі військових комісаріатів 
територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки

153
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06099/08-48 Лист220/3758
Про погодження проекту Закону України щодо 
створення на базі військових комісаріатів 
територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки

154
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05810/08-32 Лист1/9-394
Про проведення 22.06.2018 наради 

155
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06101/08-32 Лист1/9-407
Про недопущення політичної агітації у закладах 
освіти

156
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05869/08-33 Лист01-05-63/15595
Про проведення наради 25.06.2018 м.Київ

157
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05954/08-33 Лист01-05-63/15595
Про проведення наради 25.06.2018

158
20.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05722/08-22 Лист04/14-4503
Про стан охорони об`єктів електроенергетики

159
08.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05743/08-48 Лист7/9-6006
Про виконання зазначених завдань, щодо 
неналежного рівня організації системи 
антитерористичної захищеності стратегічно 
важливих об'єктів життєзабезпечення населення

160
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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05790/08-19 Лист7/19-6057
Про проведення засідання комісії для відбору 
інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів 
ДФРР (21.06.2018)

161
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05809/08-26 Лист7/9-6078
Про проведення 26.06.2018 наради з питань 
підготовки до стабільної роботи в осінньо-зимовий 
період 2018/19 

162
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05816/08-19 Лист7/34-2557
Про реалізацію завдань Протокольного рішення за 
результатами засідання Ради регіонального 
розвитку від 20.03.2017 (№ 04720/08-09 *2017) 
(02377/08-19 02324/08-06)

163
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05888/08-19 Лист7/34-6142
Про реалізацію завдань Протокольного рішення за 
результатами засідання Ради регіонального 
розвитку від 20.03.2017  (05816/08-19 від 
20.06.2018)

164
19.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05955/08-26 Лист7/9-6236
Про перенесення селекторної наради (яка повинна 
бути 26.06.2018)

165
21.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05970/08-20 Лист7/19-6203
Про погодження платіжних документів в рамках 
реалізації Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

166
20.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06007/08-27 Лист7/13-6275
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області"

167
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06056/08-42 Лист7/4-6325
Про присутність члена Комісії щодо порушення 
дисциплінарного провадження стосовно голови 
Вільнянської РДА Руденка О.А. 25.06.2018

168
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06086/08-32 Лист7/19-6386
Про реалізацію проектів, які передбачають 
впровадження нового освітнього простору

169
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05749/08-28 Лист11496/0/2-18/38
Про здійснення моніторингу новин щодо ситуації 
торгівлі людьми

170
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05755/08-28 Лист11583/0/2-18/39
Про направлення копій наказів та забезпечення 
контролю

171
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05757/08-35 Лист11532/0/2-18/37
Про передачу функцій щодо організації 
оздоровлення та відпочинок дітей

172
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05758/08-28 Лист11535/0/2-18/37
Про деякі питання діяльності об'єднаної 
територіальної громади щодо соціальної підтримки 
населення та захисту прав людини

173
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05862/08-35 Лист1713/0/2-18/57
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України

174
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05901/08-28 Лист11857/0/2-18/38
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку формування, ведення та 
доступу до Єдиного державного реєстру випадків 
домашнього насильства та насильства за ознакокою 
статі"

175
19.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05933/08-33 Лист11799/0/2-18/61
Про надання інформації щодо кількості, які стоять 
на обліку в жіночих консультаціях та планують 
народити у період вересень-грудень 2018 року

176
20.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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05938/08-36 Лист11926/0/2-18/37
Про надання роз`яснень щодо механізму придбання 
житла для дітей-сиріт

177
21.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06000/08-35 Лист12007/0/2-18/25
Про участь у семінарі з питань раннього втручання 
та реабілітації дітей з інвалідністю 02-03.07.2018

178
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06002/08-28 Лист12123/0/2-18/61
Про діяльність спостережних комісій у І півріччі 
2018 року

179
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06003/08-28 Лист12155/0/2-18/61
Про досягнення цільових показників 
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду

180
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06004/08-28 Лист1090/0/101-18/28
Про моніторинг показників заробітної плати за 
квітень 2018 року

181
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06006/08-28 Лист12060/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

182
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06057/08-36 Лист12189/0/2-18/54
Про надання інформації щодо кількості дітей-сиріт

183
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06058/08-28 Лист12207/0/2-18/17
Про доступ осіб з інвалідністю до служб протидії 
домашньому насильству

184
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06097/08-35 Лист12274/0/2-18/38
Про пропозиції до Державної програми запобігання 
домашньому насильству

185
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів
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06100/08-28 Лист26040-12/2-10/1
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікації субсидій

186
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

05762/08-46 Лист24063/7300-4-18
Про взаємодію с правоохоронними органами

187
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

05874/08-20 Лист06-3430/40
Про фінансування заходу з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

188
21.05.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06108/08-40 Лист001-4294/41
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

189
23.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

06033/08-43 Лист1455
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Про нагородження Смірнової О.Г.

190
14.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міська рада

05828/08-32 Лист01-01-21/1687
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про включення до Координаційної ради по 
боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної 
власності представника Запорізької міської ради

191
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05876/08-34 Розпорядження218р
Про проведення святкових заходів з нагоди Дня 
молоді

192
18.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05920/08-33 Лист01/03-31/01606
Про медичний супровід заходу 28.06.2018

193
21.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05930/08-33 Лист01/03-31/01629
Про медичний супровід, присвячених відзначенню 
85-річчя з дня заснування ПРАТ 
"Запоріжвогнетрив"

194
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

05724/08-22 Лист12/09-1969
Про сприяння у вирішенні питання недопущення 
відключення від електроенергії Таврійського 
експлуатаційного цеху водопостачання і 
водовідведення КП "Облводоканал"

195
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

05929/08-22 Лист02-01-21/2365
Про встановлення або надання дозволу на 
встановлення автобусної зупинки

196
13.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

05730/08-27 Лист02-01-15/1104
Про рішення сесії щодо генерального плану 
м.Оріхів

197
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

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

05718/08-27 Лист02-01-17/1739
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення Генерального плану с.Широке

198
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

05726/08-26 Лист1155
ПРИАЗОВСЬКА ОТГ ПРИАЗОВСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про уточнений запит щодо придбання 
спеціалізованої комунальної техніки

199
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
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

05875/08-20 Лист1164
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА ОБ`ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Про виділення коштів на придбання 
екскаватора-навантажувача

200
15.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05703/08-08 Листб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про узагальненні пропозиції ДОР щодо заходів, 
пов`язаних із соціально-економічним розвитком 
області на 2018 рік

201
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05799/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР МАРЧЕНКО В.П.
Про погодження заходу, який пропонується до 
фінансування у 2018 році (придбання ГО 
"ФЛОРБОЛЬНИЙ КЛУБ "СКАЛА" спортивного 
інвентарю та спортивної форми)

202
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05744/08-54 Лист2634/01-11
Про внесення змін Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту Запорізької області на 
2017-2021 роки

203
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05745/08-54 Лист43/01-70ПІ
Про розгляд запиту на отримання публічної 
інформації 

204
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ паперовий паперова

05802/08-54 Лист2633/01-11
Про виділення коштів на фінансування оплати 
праці працівників Центру ПМСД

205
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05803/08-54 Лист2345/01-11
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про виділення коштів на реалізацію заходів з 
енергоефективності

206
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05814/08-54 Лист2632/01-11
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища 

207
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05834/08-54 Лист2631/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування придбання та встановлення 
станцій з очищення води в округах селищної ради

208
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05962/08-54 Лист2723/01-11
Про виділення коштів на придбання 
екскаваторів-навантажувачів

209
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05963/08-54 Розпорядження197-н
Про нагородження Піддубного Ю.І. (інші)

210
20.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06043/08-54 Лист2711/01-11
КЗ "КАМ'ЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про підготовку до опалювального сезону

211
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06044/08-54 Лист2721/01-27
ПРОГРАМА IQ ENERGY
Про фінансування енергомодернізації житла в 
багатоквартирних будинках з ОСББ

212
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06073/08-54 Лист2692/01-11
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про дотримання нормативу щодо робочих місць, 
призначених для працевлаштування осіб з 
інвалідністю

213
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06107/08-54 Лист2713/01-11
Про виділення коштів КП "Облводоканал" ЗОР для 
сплати судового збору

214
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05704/08-08 Депутатське звернення329
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

215
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05843/08-08 Депутатське звернення85
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про участь у спільному засіданні постійних комісій

216
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06026/08-08 Депутатське звернення397
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
19.06.2018

217
19.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

05729/08-20 Лист02/777
Про виділення коштів на придбання землерийної 
техніки

218
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05890/08-26 Лист01/805
Про обмеження подачі води КП 
"Бердянськводоканал" БМР з 25.06.2018

219
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05950/08-26 Лист7752
Про вирішення ситуації знезараження питної води 
через зупинення роботи АТ "ДНІПРОАЗОТ"

220
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

05865/08-43 Лист125-499
Про нагородження Вірозуб В.І.

221
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05830/08-22 ЛистZp02.2.2-Сл-694
Про проведення планових робіт по підготовці 
газових мереж до роботи в осінньо-зимових період 
2018/2019

222
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05961/08-22 ЛистZp02.2.1-Сл-712
Про проведення ремонтних робіт

223
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06019/08-22 ЛистZp-Ск-7103-061
Про вирішення проблеми штучних боргів НАК 
"Нафтогаз України"

224
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06080/08-22 ЛистZp03.1-Сл-7210-
Про облаштування вузлів обліку газу бюджетних 
установ та організації засобами дистанційної 
передачі даних

225
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06112/08-22 ЛистZp03.2-Лв-7271-
Про припинення газопостачання

226
27.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

05957/08-22 Лист001-002/9909
Про виділення підприємству для формування 
аварійних запасів паливно-мастильних матеріалів

227
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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06013/08-22 Лист02-002/0009
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

228
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06015/08-28 Лист007-45/9851
Про погашення заборгованості по пільгам та 
субсидіям

229
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

06039/08-43 Лист07/2032627
Про нагородження Білогур Ю.А. (та інші)

230
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

05805/08-43 Лист1/09-17-434
Про нагородження Долі О.Є., Кочережкіна С.В.

231
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06068/08-43 Лист09/24-1018
Про нагородження Скнара А.П. (та інші)

232
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

05713/08-40 Лист137/25-юр
Про затвердження проекту землеустрою

233
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

05739/08-46 Лист25-5513
Про внесення змін в список членів КГ АТЦ при 
УСБУ в Запорізькій області

234
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05701/08-22 Лист7/296
ТОВ "АЙС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення питання електропостачання ТОВ 
"АЙС ЗАПОРІЖЖЯ"

235
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05715/08-40 Лист01/5503
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про внесення змін до договорів земельних ділянок

236
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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05717/08-22 Лист08
ПП "ГАЛС-СВ"
Про обстеження промислового майданчика

237
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05727/08-40 Лист130
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про вирішення клопотання щодо надання в оренду 
земельної ділянки

238
11.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05733/08-26 Лист159
КП "АНДРІЇВСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

239
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05792/08-22 Лист35
ТОВ "АВТОТРЕЙД-XXI"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

240
19.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05819/08-21 Лист31/1922
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про передачу об`єктів державної власності

241
13.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05829/08-22 Лист06/1348
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання роз`яснень щодо дій відповідальних за 
електрогосподарство при забезпеченні рівня 
надійності електропостачання підприємства

242
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05832/08-40 Лист428-06/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладення договору оренди землі 

243
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05833/08-40 Лист423-06/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

244
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05835/08-43 Лист001-198
ПРАТ "ЗАПОРІЖКРАН"
Про нагородження працівників підприємства

245
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05842/08-40 Лист01/1118
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про пролонгацію договору оренди землі

246
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05883/08-40 Лист173/ю1
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
"РЕФМА"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

247
07.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05886/08-40 Лист772/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання інформації щодо вирішення питання 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою

248
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05887/08-40 Лист773/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання інформації щодо вирішення питання 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою

249
21.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05909/08-40 Лист12
ТОВ "МОТОР-СЕРВИС 2000"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

250
26.06.2016від

№
від 22.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05926/08-40 Лист10/1317
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

251
18.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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документа

05949/08-26 Лист3217
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про надання допомоги в вирішенні важливих 
питань для підприємства

252
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05971/08-40 Лист212
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про укладення договору оренди землі

253
21.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06016/08-20 Лист980
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про реєстрацію податкових накладних

254
21.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06024/08-40 Лист2506-01-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про долучення документів для розроблення 
технічної документації із землеустрою

255
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06031/08-43 Лист2003986
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Єфімович О.С., Прохоренка 
Ю.В.

256
22.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06032/08-43 Лист354
ТОВ "РЕМШЛЯХБУД"
Про нагородження колективу

257
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06047/08-22 Лист19/06-1
ТОВ "САН НІТРО"
Про обстеження приймального пункту

258
19.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06113/08-40 Лист10/1393
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання згоди на встановлення земельного 
сервітуту

259
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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05804/08-43 Лист13-06/245
ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про нагородження Плеханова Д.В.

260
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05848/08-43 ЛистП-17
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Марченко В.О. (інші)

261
12.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05932/08-49 Лист08/1432
ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про відзив на апеляційну скаргу підприємства

262
21.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05946/08-22 Лист04/350
Про встановлення дорожніх знаків 

263
20.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06074/08-40 Лист1759
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про залишення без розгляду листа від 11.05.2018 
№ 1326

264
22.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06075/08-20 Лист383
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про виділення додаткових коштів

265
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06092/08-40 Листб/н
АГРОФІРМА "ЛАН"
Про передачу в оренду земельної ділянки водного 
фонду

266
27.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

06046/08-26 Лист01/819
Про обмеження водопостачання

267
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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Суди

05760/08-49 Лист908/73/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про ухвалу суда за позивом ПАТ "Янцівський 
гранітний кар'єр" 

268
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Правові питання паперовий паперова

05764/08-49 Лист2/330/38/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про справу Желтухова М.О.

269
12.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Установи культури

06094/08-28 Лист01/97
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про встановлення доплати

270
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

05831/08-22 Лист35-18/1889
Про додаткову Угоду щодо співпраці в сфері 
організації перевезень пасажирів

271
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

05936/08-29 Лист1045/20-05-29/6-
Про запрошення на тренування щодо дій у разу 
виникнення НС

272
21.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06087/08-30 Лист1089/09-05-27/6-
Про участь у заходах "Громада News" 02.07.2018 
(м. Миколаїв)

273
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Черкаська ОДА

05978/08-37 Лист4596/01/01-55
Про проведення фестивалю "Холодний Яр - 
фестиваль нескореної нації" 06-08.07.2018 (с. 
Грушківка, Черкаська обл.)

274
19.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Глава Адміністрації Президента України

38



№
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

06114/08-16 Лист04-01/1644
(В. Ковальчук) Про обговорення проблем 
реформування системи первинної медичної 
допомоги 16.07.2018 (м. Київ)

275
27.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

05912/08-02 Розпорядження90/2018-рп
Про призначення В.Грянистого головою 
Новомиколаївської районної державної 
адміністрації Запорізької області

276
19.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05913/08-02 Указ156/2018
Про невідкладні заходи щодо зміцнення 
державного статуту української мови та сприяння 
створенню єдиного культурного простору України

277
31.05.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05903/08-42 Лист01-39/0574
Про вирішення питання виплати матеріальної 
допомоги

278
20.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

05908/08-40 Лист01-16/0467
Про надання допомоги у вирішення питання 
резервування земельних ділянок для учасників 
АТО

279
18.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05723/08-40 Лист01-39/860
Про надання роз`яснень щодо надання в оренду 
земельних ділянок ТОВ "Агролліон"

280
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05774/08-22 Лист01-23/857
Про налагодження взаємодії між Василівською 
РДА та ТОВ "Запоріжгаз Збут"

281
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05893/08-43 Лист01-41/848
Про нагородження Сапи В.М.

282
12.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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

05894/08-43 Лист01-40/887
Про нагородження Джугана І.В.

283
19.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05951/08-26 Лист01-28/906
Про сприяння у вирішенні питання з КП 
"Облводоканал" ЗОР та ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

284
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

05953/08-42 Лист01.1-18/0268
Про погодження звільнення Осінчук М.Г.

285
21.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06091/08-42 Лист01.1-18/0268
Про погодження звільнення Осіпчук М.Г.

286
21.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

05877/08-20 Лист167/01-25
Про виділення коштів для завершення будівництва 
"Підвідний газопровід до сіл Гуляйпільського 
району"

287
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05878/08-20 Лист165/01-25
Про виділення коштів на оплату проектних та 
будівельно-монтажних робіт по проекту 
"Будівництво полігону твердих побутових відходів 
м.Гуляйполе"

288
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05879/08-20 Лист165/01-25
Про включення проекту "Реконструкція 
внутрішньої системи опалення КЗ "Гуляйпільський 
колегіум "Лідер" до фінансування з обласного 
бюджету

289
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05881/08-20 Лист168/01-25
Про прискорення початку ремонтних робіт по 
заходу "Реконструкція покрівлі КСК "Сучасник"

290
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05885/08-20 Лист166/01-25
Про звіт щодо використаних коштів, які були 
виділені з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2018 році

291
20.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05736/08-43 Лист01-18/0592
Про нагородження Ібрагімова М.М.

292
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05880/08-40 Лист01-01-25/0393
Про надання роз`яснень щодо заяви ТОВ АРК 
"Прибой"

293
12.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05882/08-20 Лист03-34/0318
Про виділення коштів на ремонт дороги

294
05.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05844/08-42 Лист01-01-16/0551
Про погодження звільнення Грянистого В.І.

295
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

05891/08-43 Лист01-24/355
Про нагородження Кошеля В.М., Бєлова О.І.

296
19.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06090/08-22 Лист01-10/382
Про забезпечення безаварійного руху 
автомобільного транспорту на ділянці дороги 
Павлоград-Василівка-Новомиколаївка-Токмак

297
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06069/08-43 Лист01-26/0487
Про нагородження Бандурова В.В. (та інші)

298
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06070/08-43 Лист01-26/0486
Про нагородження Волощука Б.М. (та інші)

299
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06093/08-42 Лист01-35/0689
Про Заявку на добір персоналу

300
25.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05740/08-20 Лист01-36/261
Про виділення коштів для реалізації проекту 
"Питне водопостачання смт Розівка"

301
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05944/08-20 Лист01-36/268
Про виділення коштів КП "Облводоканал" для 
реалізації проекту "Питне водопостачання 
смт.Розівка"

302
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06089/08-22 Лист01-39/273
Про будівництво нової електричної лінії в смт 
Розівка

303
26.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05892/08-43 Лист13-09/0566
Про нагородження Хижука В.М.

304
19.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

06083/08-08 Депутатське звернення1/26
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про конкурсний відбір інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку

305
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06084/08-08 Депутатське звернення2/26
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про обладнання хіміко-біологічного класу 
Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

306
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова
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06085/08-08 Депутатське звернення3/26
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про реконструкцію водопровідної мережі від с. 
Шевченківське до с. Юльївка Запорізького р-ну

307
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Михайлівська райрада

06030/08-20 Лист01-24/197
Про питання фінансування об'єктів

308
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райрада

06088/08-08 Депутатське звернення151/01-17
Про забруднення навколишнього середовища на 
узбережжі Степанівської Першої сільської ради 
Приазовського р-ну

309
20.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Приморська райрада

06049/08-08 Депутатське звернення11
Про повернення додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

310
19.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

05700/08-08 Депутатське звернення429
ДЕПУТАТИ НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про виділення коштів 

311
12.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05719/08-30 Листб/н
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
Про схвалення добровільного об`єднання 
територіальної громади

312
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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05741/08-20 Лист01-48/2014
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів щодо фінансування заходів з 
капітального ремонту житлового фонду 

313
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05761/08-43 Лист437
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
 Про подяку Тімченку Г.А.

314
11.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05768/08-26 Лист01-48/2010
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про корегування проекту улаштування вуличних 
колодязів на об`єкті водогону 

315
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05826/08-26 Лист389
ФРУКТОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про пограбування майна на очисних спорудах

316
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05964/08-20 Лист699
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ`ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

317
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05974/08-20 Лист194
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

318
23.05.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05979/08-08 Депутатське звернення13
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільної дороги 
Трудове-Скелювате-Очеретувате

319
27.04.2018від

№
від 25.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05980/08-08 Депутатське звернення1155
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про невідключення від електроенергії об'єктів 
Степногірського експлуатаційного цеху 
водопостачання та водовідведення

320
15.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06035/08-30 Лист130
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальної громади

321
29.05.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06037/08-35 Лист1168/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про прогнозні показники з оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2018 році

322
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06038/08-27 Лист1109
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробці генеральних планів

323
11.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

05839/08-51 Лист03-26/216
Про допуск Адамчук І.Г. до АС ЗОДА-5

324
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

06025/08-51 Лист1097/03-02/1
Про оновлення диску CD-R

325
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

05965/08-22 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу на укладення договорів на 
ремонт мототранспортних засобів

326
23.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій
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05742/08-37 Лист01.2-33/1089
Про внесення питання до порядку денного чергової 
сесії ЗОР

327
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

05702/08-22 Доповідна запискаб/н
Про придбання двох пересувних вагових 
комплексів для збереження автомобільних доріг 
загального користування 

328
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

05765/08-28 Доповідна запискаб/н
Про влаштування до дитячих будинків-інтернатів 
системи соціального захисту населення дітей, яким 
призначено постійне приймання психотропних та 
наркотичних препаратів

329
18.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06071/08-43 Лист07.1-3420/03.2-2
Про нагородження Пейчевої С.Г.

330
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06072/08-43 Лист07.1-3316/03.2-2
Про нагородження Узунової С.Ю.

331
20.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління містобудування та архітектури

05992/08-43 Лист04-18/098
Про нагородження Здоріченко А.В. (та інші)

332
25.05.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

05836/08-49 Лист22-ц/778/8/18
Про виклик до суду за справі Натарової Л.В.

333
12.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05896/08-49 Ухвала22-ц/778/8/18
Про ухвалу суду за позовом Натарової Л.В.

334
12.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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06103/08-49 Лист22-ц/778/2535/1
Про виклик до суду на 11.07.2018

335
22.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06104/08-49 Лист22-ц/778/2520/1
Про копію ухвали суду за позовом Мелітопольської 
місцевої прокуратури

336
22.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

05793/08-43 Лист02/18/2952
Про нагородження Безверхого О.О.

337
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05958/08-29 Лист01/2-27/3125
Про забезпечення пожежної безпеки нового 
врожаю

338
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05900/08-40 Лист13-8-0.302-4313/
Про надання інформації щодо оформлення 
земельних ділянок компанією ДТЕК

339
14.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

05766/08-28 Лист11-04-14/3645
Про вжиття заходів по ситуації що склалася в ДЗ 
оздоровлення та відпочинку ВП ОК "Маяк"

340
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05977/08-33 Лист11-04-14/3784
Про перевірку оздоровчого закладу ВОК ВП ОК 
"Маяк" АТ "Мотор Січ"

341
20.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05725/08-48 Лист1439/01/08-2018
Про надання інформації щодо передумов до 
виникнення надзвичайних подій

342
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05846/08-43 Лист5712/01/6-2018
Про нагородження Гребенюка К.В. (інші)

343
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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05856/08-46 Лист291/01/14-2018
Про вирішення питання придбання легкових 
службових автомобілів для забезпечення 
поліцейських мобільних груп ГУНП

344
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05968/08-46 Лист7525/46/01/04-20
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ 
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо Махоніна Т.В., 
Лаврова 

345
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05969/08-46 Лист6407/43/3-2018
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ЗАВОДСЬКЕ 
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо Пережанова С.В., 
Хлопотова Ю.Ф.

346
22.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06020/08-46 Лист2103/01/3-18
Про розміщення соціальної (агітаційної) реклами

347
25.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06082/08-46 Лист5835/6-2018
Про перелік суб'єктів господарювання, які 
отримали дозволи на спеціальне водокористування

348
22.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

05780/08-38 Лист04-19/703
Про реформування друкованих ЗМІ

349
14.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05801/08-38 Лист12-19/4905
Про передплату офіційних видань Міністерства 
юстиції України

350
18.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

05737/08-43 Лист1466/9/08-01-04-
Про нагородження Літинського В.В. (інші)

351
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05738/08-43 Лист1465/9/08-01-04-
Про нагородження Мавроді І.О. (інші)

352
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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

ДП "Придніпровська залізниця"

06095/08-22 ЛистН-21/634
Про крадіжки паливно-мастильних матеріалів на 
території Пологівського залізничного вузла

353
27.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

05925/08-43 Лист28/91/08-70-00
Про нагородження Мужева О.О.

354
22.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

05800/08-22 Лист386-ВИХ-2Р-23
Про заміну АТС "Hicom-330"

355
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05825/08-48 Лист985
Про проведення тактичного навчання "Північна 
фортеця - 2018"

356
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05943/08-48 Лист992/3
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку у КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" 
ЗОР

357
19.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06040/08-48 Лист10/7/2
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку в Бердянській філії ДП 
"Адміністрація морських портів України"

358
21.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

05706/08-43 Лист1620/01-17
Про нагородження Лебедєвої Н.Д. (інші)

359
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06008/08-49 Лист808/4077/17/161
Про копію ухвали суду щодо зупинення 
провадження у справі № 808/4077/17

360
19.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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06009/08-49 Лист808/2407/18/165
Про копію ухвали суду з питань відводу судді від 
20.06.2018 у справі № 808/2407/17

361
21.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06041/08-49 Лист808/734/18/1648
Про копію рішення від 05.06.2018 № 808/734/18

362
21.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

06034/08-39 Лист02-47/2600
Про внесення змін до заходу "Придбання 
матеріально-технічних засобів для охорони 
тваринного світу та боротьби з браконьєрством"

363
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05820/08-40 Лист0-8-0.18-1139/11
МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ У 
ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ТА М.ЗАПОРІЖЖІ
Про надання копій розпоряджень

364
14.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05981/08-46 Лист3629/52-2018
ПРИМОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про користування будівлями ДП "Приморське 
лісове господарство"

365
20.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06067/08-21 Лист02/80
ДО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про виділення співфінансування

366
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06077/08-48 Лист1233
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження нарядів на призначення 
транспортних засобів

367
26.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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06078/08-33 Лист24/17/1/17-18
СХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ ТА УЧАСНИКІВ АТО
Про забезпечення ліками Денисенка В.А.

368
25.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06079/08-18 Лист145/18
РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення "гарячої лінії" 16.07.2018

369
23.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

05795/08-43 Лист259
Про відзначення учасників ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець"

370
14.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Прокуратура

05707/08-46 Лист1.1-4484 вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про клопотання щодо ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

371
12.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05817/08-46 Лист120-7787 вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання інформації щодо ТОВ "НВП "АВЕРС"

372
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05910/08-46 Лист1-5767вих-18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Беккауер І.О. 

373
21.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05927/08-46 Лист120-196вих-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання інформації щодо ТОВ 
"УМВЕЛЬТ-ЗАПОРІЖЖЯ" або ТОВ 
"ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ"

374
19.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05928/08-46 Лист1.3-6121вих-18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо незаконної вирубки 
дерева "акація біла"

375
20.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05967/08-46 Лист1.2-5028вих18
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави 
Бердянською місцевою прокуратурою

376
20.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06081/08-46 Лист120-208вих.18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо документів 
дозвільного характеру ТОВ "Біогаз - Україна"

377
21.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05824/08-46 Лист13/2-73 вих-18
Про внесення змін до обласної програми 

378
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05847/08-43 Лист11-662вих18
Про нагородження Романова В.П.

379
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05849/08-43 Лист11-659вих18
Про нагородження Нерода Д.В. (інші)

380
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05934/08-46 Лист17/1-393вих18
Про надання інформації щодо проведення мітингів, 
зборів і демонстрацій в період з 21.11.2013 по 
22.02.2014 

381
20.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05966/08-46 Лист120-208 вих.18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання інформації щодо ТОВ 
"Біогаз-Україна"

382
21.06.2018від

№
від 23.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05973/08-46 Лист04/7-7вих-18
Про надання інформації щодо заходів протидії 
поширенню наркоманії

383
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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06105/08-46 Лист05/1-755вих-18
Про посилення державного контролю за 
використанням та охороною надр

384
25.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06106/08-46 Лист05/1-754вих-18
Про протидію правопорушенням у сфері 
використання земель дежавної форми власності

385
25.06.2018від

№
від 27.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

05763/08-21 Лист02-05-02948
Про приватизацію ДП "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ 
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ"

386
14.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

05818/08-46 Лист9612/41/32/01-20
Про виділення коштів на реконструкцію 
адміністративної будівлі Управління

387
19.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06017/08-46 Лист10021/41/32/01-2
Про стан виконання завдань Ініціативи 
"Партнерство "Відкритий Уряд" у 2016-2018 роках

388
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05699/08-46 Лист59/6/3-1150нт
Про ситуацію щодо ДП "Запорізький облавтодор"

389
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05731/08-46 Лист59/6/1-1132нт
Про внесення змін у склад комісії з питань захисту 
прав інвесторів

390
13.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05783/08-46 Лист59/3/3-885-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Хлоуба І., 
Хлоуба О.

391
14.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05784/08-46 Лист59/3/3-883-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Блищика О.Т.

392
14.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05785/08-46 Лист59/3/3-882-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Павліченко В.А.

393
14.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05786/08-46 Лист59/3/3-876-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Смірнової С.В.

394
14.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05787/08-46 Лист59/3/3-859-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Парцванії Р.К.

395
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05798/08-46 Лист59/3/3-861-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Дюльгера М.А.

396
13.06.2018від

№
від 19.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05823/08-46 Лист59/4-2548 нт
Про внесення змін до обласної програми 

397
18.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05872/08-46 Лист59/6/3-1184нт
Про надання інформації та копії документів

398
19.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05873/08-46 Лист59/20-2542нт
Про виконання рішення Ради оборони Запорізької 
області

399
14.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05982/08-46 Лист59/14/1895
Про кримінальне провадження щодо дій посадових 
осіб ТОВ "Будмонтажснаб"

400
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05993/08-46 Лист59/6/1-1212нт
Про недопущення нанесення економічних збитків з 
боку CJSC "New Energy Group"

401
20.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05994/08-46 Лист59/33-2603н/т
Про забезпечення безпеки функціонування АІТС 
"ДРВ"

402
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05995/08-46 Лист59/6/1-1211нт
Про недопущення нанесення економічних збитків з 
боку Starway Producrion Ltd.

403
20.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06012/08-46 Лист59/6/1-1192нт
Про надання інформації щодо скасованих довідок 
ВПО

404
20.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05990/08-07 Постанова96
Про внесення змін до деяких постанов Центральної 
виборчої комісії

405
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05991/08-45 Лист21-40-1072
Про чинність рішень територіальних громад 
Новоолександрівської сільської ОТГ

406
22.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

06053/08-39 Лист2/3-5-3998
Про невиконання приписів Кирилівською 
селищною радою

407
22.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

05767/08-51 Лист07/02/02-876
Про розбудову Національної телекомунікаційної 
мережі

408
12.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

05921/08-51 Лист1/06-1-1138
Про проведення моніторингу стану розвитку 
широкосмугового доступу до Інтернету в 
Запорізькій області

409
21.06.2018від

№
від 22.06.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

06036/08-51 Лист3337/2/11-18
Про листування через СЕВ ОВВ

410
12.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06005/08-22 Лист93-01/18/5-18
Про впровадження у ІІ кварталі 2018 року нових 
потужностей з виробництва теплової енергії з 
альтернативних видів палива 

411
23.06.2018від

№
від 25.06.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05732/08-37 Лист2332/27/4
Про проведення конкурсу на здобуття щорічної 
премії Президента України "Українська книжка 
року"

412
12.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05861/08-19 Лист2459/23/3
Про виконання розпорядження КМУ від 25.04.2018 
№272-р "Про затвердження плану заходів на 2018 
рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021роки" у ІІ 
кварталі 2018 року

413
20.06.2018від

№
від 20.06.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

06042/08-42 Лист1/15-12-419
Про випускників Національної академії

414
18.06.2018від

№
від 26.06.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

05698/08-22 Лист5235/05/7-18
Про перегляд аварійної екологічної броні 
електропостачання Запорізького титано-магнієвого 
комбінату

415
15.06.2018від

№
від 18.06.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

05864/08-21 Лист10-15-12205
Про надання відомостей про нерухоме майно, щодо 
якого проведено державну реєстрацію, а також яке 
не підлягає державній реєстрації для внесення до 
реєстру

416
18.06.2018від

№
від 21.06.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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