
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.07.18 по 13.07.18

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06381/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е. (Управління молоді)
Про нагородження Власової Н.Ф.

1
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06432/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про повернення податку на додану вартість ДП 
"Мелітопольський завод "Гідромаш"

2
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06449/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е. (Служба у справах дітей)
Про нагородження Сергєєвої О.К.

3
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06487/08-25 Листб/н
ГУГНІН Е. (Департамент освіти)
Про реконструкцію будівлі під дитячий садок по 
вул. Калініна, 28 в с. Малокатеринівка Запорізького 
р-ну

4
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06388/08-01 Закон України2337-VIII
Про Дисциплінарний статут Національної поліції 
України

5
15.03.2018від

№
від 09.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06389/08-01 Закон України2473-VIII
Про валюту і валютні операції

6
21.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06390/08-01 Закон України2464-VIII
Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо уточнення деяких положень

7
19.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06391/08-01 Закон України2463-VIII
Про внесення змін до розділу XX "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо 
відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях

8
19.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06392/08-01 Закон України2470-VIII
Про утворення Вищого антикорупційного суду

9
21.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06393/08-01 Закон України2442-VIII
Про внесення змін до статті 10 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" щодо 
неврахування часу проїзду в межах України до 
місця проведення відпустки та назад

10
22.05.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06394/08-01 Постанова2466-VIII
Про увічнення пам`яті першого космонавта 
України, Героя України Леоніда Каденюка

11
19.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06395/08-01 Постанова2465-VIII
Про відзначення 200-річчя з дня народження 
Пантелеймона Куліша

12
19.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

06464/08-08 Депутатське звернення07/18-64
НДУ БАНДУРОВ В.
Про вирішення питання з недобудованим корпусом 
Оріхівської ЦРЛ

13
04.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

2
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06470/08-08 Депутатське звернення07/18-65
НДУ БАНДУРОВ В. 
Про прискорення завершення робіт на об`єкті 
"Капітальний ремонт водоводу від с.Лобкове до 
смт.Степногірськ"

14
05.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06471/08-08 Депутатське звернення07/18-66
НДУ БАНДУРОВ В. 
Про виділення коштів для придбання спецтехніки 
смт Степногірськ

15
05.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06584/08-15 Лист117-07/75
НДУ І. АРТЮШЕНКО
Про відміну поїздки до аквапарку "Острів Скарбів" 
13.07.2018

16
12.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

06595/08-41 Листб/н
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
Про проведення консультацій в рамках Проекту 
"Зміцнення підтримки національних меншин в 
Україні" 18.07.2018

17
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06384/08-22 Лист19.2-34-747
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМ.М.П. 
ШУЛЬГІНА"
Про "Інформаційний довідник"

18
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06396/08-46 Лист10/4727вих-18
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА 
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації стосовно гр. Сидоренка 
О.М.

19
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

3
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06399/08-37 Лист214-18
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Про надання дозволу Мороко В.В. на укладання 
договору з Українським культурним фондом

20
03.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06430/08-32 Лист170/18
КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
Про проведення професійного навчання 
"Управління публічними фінансами"

21
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06450/08-42 Лист19.2-24-764
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про пропозиції до типових штатних розписів 
структурних підрозділів, які будуть займатися 
утриманням автомобільних доріг місцевого 
значення

22
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06479/08-26 Лист325/7
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про участь у виставці Parking Ukraine 2018 
11-12.10.2018 (м. Київ)

23
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06512/08-40 Лист238/145/2-18
ПРЕДСТАВНИК ПАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" БУРЛАЧЕНКО О.А.
Про затвердження проекту землеустрою 

24
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06516/08-22 Лист0704/1
ТОВ "КРОНА ІМПУЛЬС"
Про співробітництво

25
04.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06519/08-40 Лист01/0152
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою щодо рекультивації земель, 
порушених під час будівництва

26
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4
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06520/08-40 Лист01/0252
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою щодо рекультивації земель, 
порушених під час будівництва

27
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06543/08-22 Лист01/6-49/2018
ТОВ "ДТЕК"
Про відновлення дорожнього покриття в 
Ботієвській ОТГ

28
06.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06551/08-22 Листб/н
ТОВ "КАЙЛАС-А"
Про інженірінгові і проектні роботи в сферах 
землеустрою та паспортизації автомобільних доріг

29
12.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06562/08-44 Лист1-59
МЕДЖЛІС КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ
Про проведення мотопробігу 23-28.07.2018

30
06.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06605/08-49 Листб/н
АДВОКАТ МОНІН І.В.
Про цивільний позов до Кривохатька В.В.

31
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06614/08-22 ЛистЕЕЦ-17/3871
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження балансу споживання електричної 
потужності на серпень 2018 року

32
05.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

06436/08-49 Ухвала910/233/18
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

33
03.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06439/08-49 Ухвала808/2273/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом Степненської 
сільської ради 

34
02.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5
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06441/08-49 Лист808/1699/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ГУ 
ДФС в Запорізькій області

35
26.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06587/08-49 Ухвала910/19068/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ВП "Запорізька 
АЕС"

36
14.06.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06588/08-49 Лист908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про касаційну скаргу за справою ТОВ "Нептун 
2017"

37
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06589/08-49 Ухвала908/2460/17
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

38
09.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06628/08-49 Лист26983/0/222-18
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
Запорізької ОДА до Кривохатька В.В.

39
10.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06629/08-49 Ухвала808/2832/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ...

40
05.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06630/08-49 Ухвала808/2832/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ...

41
05.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

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

06546/08-18 Лист1418-18
Про звернення громадян, які надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом червня 2018 року

42
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06403/08-04 Протокол селекторної 
наради

27447/0/1-18
(Г. Зубко) Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2018/19 року

43
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06404/08-04 Протокол наради 
(засідання)

27273/0/1-18
(В. Гройсман) Про забезпечення громадян 
лікарськими засобами та медичними виробами, а 
також реформування первинної ланки надання 
медичної допомоги

44
05.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06406/08-17 Лист11817/0/2-18
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

45
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06407/08-06 Доручення27421/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення засідання регіональних 
комісій з питань ТЕБ та НС

46
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06453/08-06 Доручення22888/2/1-18
(П. Розенко) НДУ БОНДАР В.В.
Про звернення ГО "Приморське Районне 
Об'єднання інвалідів "Союз Чорнобиль" щодо 
забезпечення санаторно-курортними путівками 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

47
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06454/08-03 Розпорядження464-р
Про затвердження плану заходів з відзначення у 
2018 році 100-річчя від дня народження Василя 
Сухомлинського

48
04.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06488/08-04 Витяг з протоколуВП 26
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
проектів регіонального розвитку

49
04.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06500/08-06 Доручення25384/1/1-18
(В. Гройсман) Про результати Галузевого 
бізнес-форуму у Львові "Укрлегпром: 
Промисловий діалог з Урядом"

50
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06501/08-06 Доручення19852/47/1-18
(П. Розенко) Про підтримку розвитку системи 
спортивної реабілітації учасників бойових дій

51
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06503/08-06 Доручення22418/220/1-17
(П. Розенко) Про забезпечення безбар'єрного 
доступу осіб з інвалідністю до транспортної 
інфраструктури

52
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06532/08-06 Доручення24639/1/1-18
(С. Кубів) Про рішення Координаційної ради з 
питань боротьби з деградацією земель та 
опустелюванням

53
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06547/08-06 Доручення26318/1/1-18
(С. Кубів) Про активізацію реалізації рекомендацій, 
ухвалених за підсумками шостого засідання Ради 
регіонального головуванням Президента України 
від 24.10.2017

54
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06596/08-17 Лист12695/0/2-18
(С. Кушнір) Про повернення дотації з місцевого 
бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків для утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

55
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06597/08-06 Доручення26675/1/1-18
(П. Розенко) Про додаткову потребу коштів для 
забезпечення хворих процедурою гемодіалізу

56
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06598/08-06 Доручення27991/1/1-18
(П. Розенко) Про заходи з відзначення 100-річчя 
подій Української революції 1917-1921 років

57
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06599/08-06 Доручення39205/46/1-17
(П. Розенко) Про моніторинг інформаційного 
наповнення офіційних веб-сайтів органів 
виконавчої влади

58
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06600/08-06 Доручення27580/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 04.07.2018 до м. Києва

59
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06620/08-17 Лист12713/0/2-18
(С. Кушнір) ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ"
Про виховання свідомих громадян та кадрів для 
суспільства

60
13.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

06400/08-22 Лист9405/06
Про зміну даних ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК 
"Енергоатом", що додавалися до заяви на 
отримання ліцензії щодо провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії

61
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06548/08-41 Лист4602-04/30273-0
Про підготовку проведення торгової місії до 
Туреччини 05-07.09.2018

62
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України
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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

06452/08-19 Лист22/4.2-2802-18
Про виконання Програми відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах України

63
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06385/08-22 Лист2224/39/14-18
Про участь у засіданні з нагоди офіційного 
закриття проекту технічної допомоги ЄС 
17.07.2018 (м. Київ)

64
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06582/08-22 Протокол118/25/30-18
Про ремонтно-будівельні роботи у 2018 році

65
06.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06580/08-34 Лист5359/3.4
Про підготовку щорічної доповіді з питань 
становища молоді в Україні

66
06.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06627/08-34 Лист5478/14
Про участь у Всеукраїнському вишколі 
"Джура-Прикордонник" 10-18.08.2018

67
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

06545/08-48 Лист220/4044
Про передумови до виникнення надзвичайних 
подій на території розформованої 275 
артилерійської бази в с. Новобогданівка 
Мелітопольського р-ну

68
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06445/08-32 Лист1/11-7185
Про проведення серпневих конференцій 
педагогічних працівників у 2018 році

69
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06549/08-20 Лист1/11-7245
Про порядок подання фінансової та бюджетної 
звітності в АС "Є-Звітність"

70
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ 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
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06552/08-32 Лист1/22-1286
Про поїздку до Ізраїлю Озерової Т.Я. та Хіврич 
В.В. 29.07-03.08.2018

71
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06624/08-32 Лист1/9-445
Про участь у конференції "Нова українська школа - 
запуск реформи, участь громад" 21.08.2018 (м. 
Київ)

72
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06444/08-35 Лист04.01.17-16/1414
Про недопущення порушень прав дітей 
працівниками закладів охорони здоров'я

73
05.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06581/08-42 Лист11.3-14/1544/169
Про звернення ГО "Сильні люди" щодо надання 
роз'яснень стосовно п. 27 постанови КМУ від 
27.12.2017 № 1094

74
04.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06378/08-20 Лист7/19-6642
Про моніторинг використання субвенції на 
формування інфраструктури ОТГ

75
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06409/08-25 Лист7/14-6449
Про проблемні об'єкти житлового будівництва

76
26.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06427/08-19 Лист7/7-6749
Про надання інформації щодо розподілу 
бюджетних асигнувань в розрізі інвестиційних 
програм

77
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06443/08-24 Лист7/19-6703
Про обсяги та вартість будівництва (придбання) 
житла

78
05.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06480/08-36 Лист7/19-6772
Про приклади фасадів будівлі малого групового 
будинку

79
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06481/08-51 Лист7/19-6832
Про вимоги до договору щодо надання 
телекомунікаційних послуг

80
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06482/08-20 Лист7/19-6797
Про здійснення попередньої оплати по проектах 
фінансування на формування інфраструктури ОТГ

81
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06490/08-26 Лист7/10-6883
Про моніторинг цін на послугу з управління 
багатоквартирним будинком

82
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06515/08-30 Лист9/36-232-18
ДИРЕКТОРАТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Про надання інформації щодо розроблення та 
затвердження документів в ОТГ

83
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06533/08-33 Лист7/19-6961
Про участь у засіданні Комісії з питань проектів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості 13.07.2018

84
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06565/08-19 Лист7/36-6957
Про проведення Всеукраїнської наради з питань 
формування регіональної політики 26-27.07.2018 
(м. Черкаси)

85
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06583/08-26 Лист7/10-6982
Про законодавчі зміни у сфері 
житлово-комунальних послуг

86
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06601/08-25 Лист7/16-6809
Про зміни до державних будівельних норм

87
06.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06623/08-41 Лист7/12-7010
Про розвиток співпраці з Демократичною 
Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка

88
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06386/08-28 Лист12910/0/2-18/38
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про центр 
медико-соціальної реабілітації осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі"

89
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06387/08-28 Лист12859/0/2-18/22
Про надання інформації щодо кількості внутрішньо 
переміщених осіб

90
05.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06502/08-36 Лист13093/0/2-18/15
Про стан виплат державної соціальної допомоги на 
прийомних дітей та дітей-вихованців

91
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06530/08-28 Лист13244/0/2-18/38
Про стан виконання Програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року

92
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06571/08-28 Лист13343/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

93
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06602/08-28 Лист12711/0/2-18/57
Про орієнтовний перелік індикаторів для ОТГ

94
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

06447/08-20 Лист01-4554/26
Про внесення змін до рішення облради щодо 
фінансування будівництва берегоукріплюючих 
споруд в м. Бердянськ

95
04.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

06561/08-20 Лист01-4665/40
Про вирішення питання реєстрації податкових 
накладних в ЄРПН КП "Облводоканал" та 
ПАТ"Запоріжжяобленерго"

96
09.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

06410/08-35 Лист04/03-28/01769
Про організацію та проведення благодійного 
фестивалю "Мама+я"

97
05.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06556/08-40 Рішення54/62
Про припинення КУ "6-а міська клінічна лікарня" 
права постійного користування земельною 
ділянкою по вул.Перемоги, 107б та передачу її у 
державну власність

98
27.06.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06435/08-08 Депутатське звернення067-18
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про узгодження пропозицій щодо використання 
коштів Програми сприяння виконанню 
депутатських повноважень на 2017-2020 роки

99
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06451/08-08 Депутатське звернення10/07/18-0056М
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження пропозиції щодо фінансування 
заходів КУ "Обласний центр серцево-судинних 
захворювань" ЗОР

100
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06424/08-54 Лист2829/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення нерухомого майна на баланс Бюро

101
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06461/08-54 Лист2907/01-11
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
створення поста контролю за забрудненням 
атмосферного повітря

102
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06462/08-54 Лист2885/01-27
АСОЦІАЦІЯ "УКРМАШБУД"
Про виробництво сільськогосподарських машин

103
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06463/08-54 Лист2912/01-11
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про будівництво корпусу вставки № 3 
онкологічного диспансеру

104
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06510/08-54 Лист2898/01-27
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про недопущення призупинення діяльності 
залізничної станції "Хортиця" Придніпровської 
залізниці

105
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06511/08-54 Лист2954/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання 
екскаватора-навантажувача

106
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06513/08-54 Лист01-26/0491
Про потребу в додаткових коштах медичної 
субвенції для відшкодування вартості препаратів 
інсуліну 

107
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06558/08-54 Лист2858/01-27
СХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ ТА УЧАСНИКІВ АТО
Про забезпечення ліками Денисенка В.А.

108
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06559/08-54 Лист2808/01-07
Про дотримання прав вихованців КЗ "Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
"Орієнтир" ЗОР

109
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06560/08-54 Лист2949/01-11
Про виділення коштів на проведення розрахунків 
на компенсацію вартості наданих послуг пільговим 
категоріям

110
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06618/08-54 Лист2867/01-13
Про продовження дії договору позички майна з КП 
"Облводоканал" ЗОР

111
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06455/08-54 Лист91
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ...
Про участь у засіданні щодо стану Молочного 
лиману 12.07.2018

112
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06514/08-08 Депутатське звернення45
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.07.2018

113
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06585/08-08 Депутатське звернення339-1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
10.07.2018

114
12.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06586/08-08 Депутатське звернення330
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
10.07.2018

115
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

06402/08-39 Лист8284
Про відвантаження хлору ТОВ "Аульська 
хлоропереливна станція"

116
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

06423/08-22 Лист1/08-01-317
Про відкриття автобусних рейсів

117
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

06483/08-22 ЛистZp02.2.2-Сл-766
Про проведення профілактичних робіт в с. 
Лисогірка та с. Біленьке Запорізького р-ну 
16-20.07.2018

118
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06446/08-22 Лист007-43/10539
Про проведення обстеження струмоприймачів 
екологічної броні ТОВ "ЗТМК"

119
04.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06557/08-22 Лист007-43/10392
Про проведення обстеження струмоприймачів 
екологічної броні ТОВ "ЗТМК"

120
02.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06431/08-37 ЛистВС/02-1078
Про участь у заході з нагоди Дня металурга 
13.07.2018

121
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06606/08-22 Лист06/13-1115
Про узгодження графіку дій щодо визначення 
величини екологічної броні

122
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06607/08-22 Лист11/01-1101
Про реєстрацію податкових накладних ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

123
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

06489/08-22 Лист16/2790
Про припинення експлуатації залізничних переїздів

124
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06535/08-37 Лист08/2805
Про проведення святкування Дня працівників 
металургійної та гірничодобувної промисловості 
13.07.2018

125
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

06506/08-22 Лист22-6347
Про приведення Інструкції про порядок обліку та 
випуску маломірних суден у відповідність до вимог 
Положення про прикордонний режим

126
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06477/08-43 ЛистП-17
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про нагородження Марченко М.В.

127
02.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06379/08-40 Лист10/1315
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

128
18.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06380/08-40 Лист10/1316
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

129
18.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

06426/08-37 Лист33/2177
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про участь в урочистому вечері з нагоди Дня 
металурга 13.07.2018

130
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06437/08-49 Лист08/1631
ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про додаткові пояснення щодо окремого питання, 
яке виникло при розгляді справи

131
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06448/08-43 Лист526/2-1
ПАТ "ЗАВОД "ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА"
Про нагородження Поплавка М.М. (та інші)

132
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06457/08-40 Лист
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку Робочого 
проекту землеустрою

133
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06458/08-40 Лист832/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку Робочого 
проекту землеустрою

134
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06459/08-22 Лист830/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про забезпечення порожнім рухомим складом

135
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06478/08-26 Лист841
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відшкодування різниці в тарифах

136
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06491/08-22 Лист35
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

137
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ 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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документа

06492/08-22 Лист36
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

138
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06493/08-22 Лист86
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

139
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06494/08-22 Лист86
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень на автобусних маршрутах

140
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06495/08-22 Лист18_07_11
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

141
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06496/08-22 Лист18_07_11
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень на автобусних маршрутах

142
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06497/08-22 Лист18_07_10
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

143
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06499/08-26 Лист570
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про розрахунки обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію

144
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06526/08-22 Лист108
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

145
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06527/08-22 Лист109
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

146
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06568/08-22 Лист01/18-29
ТОВ "ЗАВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

147
12.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06569/08-22 Лист01/18-26
ТОВ "ЗАВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

148
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06570/08-22 Лист01/18-23
ТОВ "ЗАВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про надання роз`яснень щодо пасажирських 
перевезень

149
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06579/08-26 Лист01/555
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про зміну найменування Товариства

150
05.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06603/08-40 Лист110/0176
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про установи, які виконують нормативно-грошову 
оцінку земельних ділянок

151
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06608/08-22 Лист12/07
ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

152
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06421/08-18 Лист174
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії Дємєнєвою О.В.

153
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

06422/08-18 Лист175
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 

154
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

06486/08-34 Лист8
РАДА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про встановлення стипендії чемпіону світу з 
греко-римської боротьби Кузько В.О.

155
05.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06611/08-20 Лист213
СП "ВІЛЬНЯНСЬКА ДІЛЬНИЦЯ 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ"
Про фінансування проекту "Каналізаційні очисні 
споруди м. Вільнянськ Запорізької області - 
реконструкція"

156
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

06419/08-26 Лист01/868
Про роботу підприємств водопостачання та 
водовідведення, які використовують у виробничій 
діяльності реагент хлор

157
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06420/08-44 Листб/н
КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА УЧАСНИКІВ АТО 
ПРИ ЗОДА
Про створення нової Консультативної ради 
учасників АТО з ветеранів АТО

158
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06428/08-26 Лист40-01/18/06
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про участь у семінарі 19.07.2018

159
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06433/08-37 Лист03/07.18
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про організацію поїздки в с. Легедзино Черкаської 
обл. 05.08.2018

160
03.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06524/08-26 Лист41-01/18/01
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті щодо 
проведення 19.07.2018 семінару "Трудові 
відносини в роботі ОСББ/ЖБК"

161
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06617/08-29 Лист002/2
ГО "АРТІЛЬ, ЩО ЗАХИЩАЄ ЗДОРОВИЙ 
ГЛУЗД"
Про пожежну безпеку ТЦ "Україна"

162
13.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06622/08-44 Листб/н
ГО "КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ І 
ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ГРОМАДЯН В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про корупційні прояви у сфері земельних відносин

163
13.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06604/08-20 Лист3442
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про не зменшування субвенції м. Бердянськ

164
10.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06616/08-26 Лист159
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про переоформлення ліцензії

165
18.06.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

06440/08-49 Лист333/2700/18/915
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про ухвалу суду щодо інформаційного агентства 
"АйПіНьюс"

166
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06564/08-49 Лист314/4590/17/675
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали щодо виправлення описки у 
виконавчому листі

167
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06590/08-49 Лист2/330/37/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про рішення суду у справі за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури

168
09.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури

06563/08-43 Лист126
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА"
Про нагородження Гончарової Г.К.

169
09.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06382/08-33 Лист15
КНП "НОВОУСПЕНІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СЕМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ"
Про відкликання листа від 05.07.2018 № 12

170
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

06509/08-43 Лист01.01-22/1364
Про нагородження Ружин К.М.

171
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06593/08-16 Лист43-01/623
(Р. Павленко) Про підтримку Програми 
дослідження та музейно-туристичного 
використання археологічних пам'яток "Степове 
Придніпров'я - від античності до козацьких часів"

172
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06408/08-16 Лист32-07/1366
Про заходи І етапу Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей

173
27.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06411/08-42 Лист01-40/0624
Про погодження звільнення Георгінової Н.І.

174
05.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06575/08-20 Лист01-25/0636
Про передачу субвенції для співфінансування 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг

175
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

06505/08-20 Лист01-16/0531
Про передачу трансферту районному бюджету

176
05.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06414/08-28 Лист01-17/937
Про погашення заборгованості по заробітній платі 
на підприємстві "Василівський район електричних 
мереж"

177
03.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06507/08-22 Лист01-30/958
Про передачу районної автомобільної дороги 
С080204

178
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06508/08-22 Лист01-30/953
Про ремонт дороги Т-08-17 Дніпрорудне - Веселе

179
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06418/08-40 Лист01-01-23/327
Про взаємодію ГУ Держгеокадастру у Запорізькій 
області із територіями

180
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06573/08-43 Лист01-01-31/313
Про нагородження Добротної О.О., Жигір С.М.

181
06.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

06475/08-42 Лист01-27/0733
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади

182
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06468/08-43 Лист01-18/0604
Про нагородження Гавриленка М.М. та Генчевої 
К.М.

183
19.06.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06469/08-43 Лист01-18/0668
Про нагородження Круподери Т.В.

184
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06536/08-20 Лист1868/01-27
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території Балабинського НВК 
"Престиж"

185
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06537/08-20 Лист1268/01-27
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території Новоолександрівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

186
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06538/08-20 Лист1268/01-27
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території Кушугумського НВК 
"Інтелект"

187
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

06619/08-42 Лист03-34/0405
Про погодження призначення Спасської І.М.

188
04.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

26



№
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

06517/08-42 Лист01-01-16/0613
Про погодження призначення Губатенка С.С.

189
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06531/08-42 Лист01-01-16/0607
Про залучення експертів у сфері юриспруденції

190
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06621/08-43 Лист01-01-16/0619
Про нагородження Нестеренка Г.Б.

191
12.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

06429/08-20 Лист01-08/415
Про надання субвенції

192
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06566/08-42 Лист01-24/428
Про погодження призначення Бойко Л.В.

193
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06525/08-42 Лист01-26/0542
Про погодження звільнення за переведенням 
Целуйко А.В.

194
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06528/08-42 Лист01-26/0544
Про погодження призначення Целуйко А.В.

195
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06518/08-42 Лист01-34/281
Про погодження призначення Грантовської І.І.

196
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06577/08-43 Лист01-34/0282
Про нагородження Пенгрина Я.Й.

197
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06578/08-43 Лист01-34/0283
Про нагородження Халімонова В.А.

198
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація
27



№
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

06522/08-42 Лист01-11/0362
Про погодження продовження повноважень 
Попюка В.М.

199
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06523/08-42 Лист01-11/0363
Про погодження продовження повноважень 
Степаненко Н.М.

200
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06567/08-42 Лист01-46/0423
Про погодження призначення Охремчука М.П.

201
09.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

06484/08-22 Лист01.1-16/294
Про претензії до якості виконання робіт 
підрядними організаціями і низьких темпів ремонту 
доріг

202
06.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

06415/08-20 Лист01-48/2137
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвих 
контейнерів

203
03.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06416/08-20 Лист01-48/2119
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання 
асенізаторського автомобілю

204
02.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06465/08-40 Лист02-01-25/0837
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про можливість надання учасникам АТО дозволу 
на розроблення документації із землеустрою

205
05.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

06466/08-49 Лист10
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про апеляційну скаргу Степненської сільської ради

206
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06467/08-49 Лист908/55/17
ІНЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про відстрочку виконання рішення суду у справі № 
908/55/17

207
05.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06542/08-20 Лист01-13/532
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування реконструкції будівлі 
фельдшерсько-акушерського пункту в смт 
Балабине

208
02.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06553/08-27 Лист477
ЗЕЛЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін в Перспективний план 
формування територій громад Запорізької області

209
09.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06554/08-27 Лист02-01-11/332
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Великодубове"

210
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06555/08-27 Лист233
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. 
Нововолодимирівка"

211
05.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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06574/08-45 Лист02-01-15/151
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

212
12.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

06610/08-21 Лист07-56/0276
Про надання роз'яснень щодо договору позички за 
користування комунальним майном

213
10.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

06434/08-21 Лист03.2-40/1099
Про надання згоди на списання автомобіля РАФ 
22038

214
05.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06438/08-49 Лист22-ц/778/2658/1
Про копію апеляційної скарги щодо звернення 
Малихіної Т.М.

215
05.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06442/08-49 Лист22-77б/1571/18
Про копію постанови колегії суддів судової палати 
у цивільних справах від 27.06.2018

216
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06592/08-49 Лист257203-24/18-ви
Про апеляційну скаргу Заступника прокурора 
Запорізької області

217
10.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06625/08-49 Лист22ц/778/2656/18
Про виклик до суду на 17.10.2018 у справі за 
позовом Мелітопольської місцевої прокуратури

218
10.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

30



№
з/п

Джерело  інформації 
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Форма зберігання 
документа

06456/08-20 Лист06.2-09/343-741
Про стан використання субвенцій

219
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

06413/08-28 Лист08/03.4-05/4859
Про погашення заборгованості із заробітної плати у 
ДНВЗ авіаційного профілю "Запорізький центр 
льотної підготовки ім.Маршала авіації 
О.І.Покришкіна"

220
22.06.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06498/08-46 Лист6283/01/6-2018
Про заходи щодо протидії протиправним 
поглинанням та захопленням підприємств

221
05.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06572/08-46 Лист718/6-18
Про надання інформації щодо звернень до 
медичних закладів 10.06.2018

222
09.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06576/08-43 Лист2293/01/3-18
Про нагородження Мамчія О.І. (та інші)

223
12.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06612/08-46 Лист6576/6-2018
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, яким були надані висновки з 
оцінки впливу довкілля

224
13.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

06397/08-46 Лист121-19/5873
Про погодження проекту наказу з перевірок

225
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06401/08-43 Лист07-19/5861
Про нагородження Гонтарюк Н.В. (інші)

226
06.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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06460/08-28 Лист5047-1-19/13-13
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які перебувають у процедурах банкрутства

227
09.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06472/08-43 Лист07-19/5924
Про нагородження Гонтарюк Н.В. (інші)

228
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06473/08-43 Лист07-19/5925
Про нагородження Васильцова С.А.

229
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06474/08-43 Лист07-19/5923
Про залишення без розгляду листа щодо 
нагородження Гонтарюк Н.В. (інші)

230
10.07.2018від

№
від 10.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06609/08-46 Лист04-19/5930
Про направлення графіку мобільних точок

231
10.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06591/08-49 Ухвала908/71/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

232
06.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06626/08-49 Ухвала908/74/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

233
06.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

06476/08-40 Лист1677/9/08-01-03-
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

234
10.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06485/08-20 Лист1659/9/08-01-07-
Про надання звітів щодо сум фактичних 
надходжень податків і зборів

235
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"
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06541/08-22 ЛистЕ-05/2236
СП "СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про графіки аварійного відключення споживачів на 
2018-2019 роки, які живляться від мереж 
регіональної філії "Придніпровська залізниця"

236
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06615/08-22 ЛистЕ-05/2237
СП "СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про графіки погодинного відключення 
електроенергії

237
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06398/08-21 Лист02/85
ДО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про реалізацію проекту "Cert Tour II" 

238
09.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06412/08-34 Лист10-2708
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про відбірні регіональні змагання "Сила духу" 
01.08.2018

239
02.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06521/08-46 Лист3719/44/-/04-201
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди в 
атмосферне повітря ПАТ "Відрадненське"

240
26.06.2018від

№
від 11.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06534/08-46 Лист3720/44/-/04-201
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про наявність дозволу на поводження з відходами 
ПАТ "Відрадненське"

241
26.06.2018від

№
від 11.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06613/08-46 Лист43861/46/04-
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів та ліцензій 
на здійснення діяльності, пов'язаної з переробкою 
нафтопродуктів

242
01.06.2018від

№
від 13.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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Форма зберігання 
документа

06417/08-46 Лист17/1-408вих18
Про надання інформації щодо керівного складу 
ЗОДА

243
02.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06539/08-40 Лист19/1218
Про залишення без розгляду клопотання щодо 
поділу земельної ділянки

244
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06540/08-22 Лист10/1217
Про недопущення утворення сміттєзвалищ у смугах 
відводу автомобільних доріг

245
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

06529/08-46 Лист3345/39/107/01-2
Про надання копій документів щодо закупівлі робіт 
ТОВ "Вайт-Білдінг"

246
11.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06544/08-46 Лист3287/39/107/01-2
Про пропозиції до проекту розпорядження

247
05.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06550/08-46 Лист59/14/2057
Про повістку про виклик Гордієнка В.В. на 
18.07.2018

248
11.07.2018від

№
від 12.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06594/08-45 Лист21-28-1150
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

249
11.07.2018від

№
від 13.07.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06425/08-43 Лист2655/27/13
Про присвоєння почесного звання Кушніренку І.К.

250
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

06383/08-22 Лист5836/17/7-18
Про участь у засіданні з питань інвестиційної 
програми ПАТ "Запоріжжяобленерго" 10.07.2018

251
05.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рахункова палата України

06405/08-20 Лист16-1543
Про моніторинг сплати податків суб'єктами 
господарювання в сільському господарстві

252
04.07.2018від

№
від 09.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

06504/08-32 Лист01-21/388
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
утворення територіальних органів Державної 
служби якості освіти"

253
09.07.2018від

№
від 11.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

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