
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.07.18 по 31.07.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

07072/08-09 Протокол селекторної 
наради

б/н
Протокол селекторної наради голови 
облдержадміністрації з актуальних питань 
соціально-економічного розвитку області від 
27.07.2018

1
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06892/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
політики)
Про перерозподіл коштів у рамках фінансування 
заходів Програми підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької діяльності ГО у 
Запорізькій області на 2015-2018 роки

2
23.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06918/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про збільшення штатної чисельності працівників 
Департаменту

3
23.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06932/08-31 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про дозвіл укладення договору на закупівлю без 
проведення процедури допорогових закупівель у 
системі "ProZorro"

4
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06957/08-19 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент економіки)
Про результати оцінки соціально-економічного 
розвитку регіонів України за І квартал 2018 року

5
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
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06961/08-39 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про затвердження реєстрових карт КУ "Запорізька 
обласна клінічна лікарня" ЗОР

6
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06984/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування та 
архітектури)
Про фінансування заходів Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2014-2020 роки

7
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06988/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту)
Про виділення коштів для фінансування заходів 
Програми запобігання і ліквідації наслідків НС на 
2016-2020 роки

8
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07037/08-39 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про встановлення тимчасової гідротехнічної 
споруди (геотуба) в гирлі каналу, що з'єднує 
Молочний лиман і Азовське море

9
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07051/08-40 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про перевірку роботи районних робочих груп з 
виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.03.2018 № 171 "Про 
організацію проведення заходу "Врожай-2018"

10
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07075/08-51 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про надання доступу до інформаційного порталу 
Ліга Закон

11
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

2



№
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07077/08-26 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про виділення коштів на виконання робіт з 
реконструкції об'єкту "Каналізаційні очисні 
споруди м. Вільнянськ Запорізької області - 
реконструкція"

12
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07100/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про нагородження Бакуменко В.О.

13
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07234/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності Бєлічева С.А.

14
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07080/08-01 Закон України2415-VIII
Про ефективне управління майновими правами 
право власників у сфері авторського права і (або) 
суміжних прав

15
15.05.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07081/08-01 Закон України2418-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
сприяння залученню іноземних інвестицій

16
15.05.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07082/08-01 Закон України2443-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо соціального захисту постраждалих 
учасників Революції Гідності та деяких інших осіб

17
22.05.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07083/08-01 Закон України2457-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
охорону культурної спадщини" щодо збереження 
пам`яток культурної спадщини, включених до 
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

18
19.06.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
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07084/08-01 Закон України2506-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Королівством Нідерландів про міжнародне правове 
співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі 
збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських 
авіаліній 17 липня 2014 року

19
12.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07085/08-01 Закон України2485-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію 
проекту "Фінська підтримка реформи української 
школи"

20
03.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07087/08-01 Закон України2476-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення соціального захисту осіб, які доглядають 
за хворими дітьми

21
03.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07088/08-01 Закон України2507-VIII
Про виконання Угоди між Україною та 
Королівством Нідерландів про міжнародне правове 
співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі 
збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських 
авіаліній 17 липня 2014 року

22
12.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07046/08-08 Депутатське звернення04-23/6-927
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації щодо імплементації Закону 
України "Про освіту"

23
19.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07105/08-08 Депутатське звернення04-35/11-715(16
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, ...
Про надання інформації щодо місцевих програм 
соціального захисту учасників АТО та членів їх 
сімей

24
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4
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07170/08-08 Депутатське звернення04-25/08-775(15
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про заходи щодо підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській місцевості

25
19.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

06882/08-08 Депутатське звернення20 88059
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Кідалової О.М.

26
17.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06900/08-08 Депутатське звернення20 88122
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Галич Л.І.

27
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06912/08-08 Депутатське звернення04-25/04-756(15
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про резолюцію "круглого столу" на тему: 
"Цукровий діабет..."

28
13.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06927/08-08 Депутатське звернення365-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про вжиття заходів щодо порятунку гідрологічного 
заказника "Молочний лиман"

29
20.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06991/08-08 Депутатське звернення07/18-81
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про підтримку законопроектів

30
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06993/08-08 Депутатське звернення2043
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про протиправні дії гр. Лагна Ю.П.

31
13.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06994/08-08 Депутатське звернення456 п-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про надання житла гр. Дьяченко Л.І.

32
02.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

06995/08-08 Депутатське звернення07/18-79
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про ремонт очисних і каналізаційних споруд м. 
Оріхів

33
18.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

5
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06996/08-08 Депутатське звернення07/18-73
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про збереження статусу КЗ "Мирненська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. воїна-інтернаціоліста С.В. Падалки" 
Оріхівської райради

34
10.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06997/08-08 Депутатське звернення152/950
НДУ СИСОЄНКО І.В.
Про надання інформації щодо відділів охорони 
здоров'я

35
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07029/08-08 Депутатське звернення2037
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про допомогу в оформленні документів 
матері-героїні гр. Кухарук Н.С.

36
12.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07053/08-08 Депутатське звернення2028
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про право на земельні ділянки працівників 
Запорізького НВК № 111

37
09.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07076/08-08 Депутатське звернення095/ЗОДА/18
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про участь волейбольної команди у Чемпіонаті 
Європи "Chelenger CUP"

38
26.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07106/08-08 Депутатське звернення055
НДУ РОМАНОВСЬКИЙ О.В.
Про створення Запорізького національного 
політехнічного університету

39
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07169/08-08 Депутатське звернення33
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про ремонт мостового переходу М-18 Харків - 
Сімферополь

40
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07206/08-08 Депутатське звернення36
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

41
27.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

6
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Джерело  інформації 
(адресат)
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07104/08-15 Лист8-2145/3065-18-
Про стан забезпечення прав громадян на пільговий 
проїзд

42
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

07086/08-01 Закон України2484-VIII
Про внесення зміни до Закону України "Про 
рекламу" щодо використання окремих елементів 
благоустрою та контактної мережі при здійсненні 
рекламної діяльності

43
03.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Військові частини

07162/08-48 Лист154/11/2282
КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 
СИЛ ЗСУ
Про фонди військово-морської бази

44
19.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

07031/08-44 Лист79-к
ГО "БІЗНЕС-ВАРТА"
Про проведення 03.08.2018 ІІ Антирейдерського 
форуму

45
24.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07092/08-44 Листб/н
ГО "ОБ'ЄДНАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЧЕРКАЩИНИ 
ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА І. МОМОТА"
Про дозвіл на проведення заходів 05-06.08.2018

46
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06878/08-46 Лист04-118вих-18
ПРОКУРАТУРА АР КРИМ
Про надання інформації щодо вимушено 
переселених осіб

47
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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06893/08-40 Листб/н
Гур`янова О.О. Толчинська Т.А.
Про укладання додаткового договору земельної 
ділянки, по заміні сторони за договором -Орендаря 

48
23.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06895/08-41 Листб/н
ГО "СІЛК ЛІНК"
Про проведення 16.11.2018 Українського форуму 
Шовкового шляху в м.Києв

49
23.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06919/08-51 Лист265/6
рMAP
Про запуск проекту "Відкрите просторове 
планування"

50
16.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06952/08-32 Листб/н
UNIWERSYTET OPOLSKI
Про стажування Леміш Олександра

51
02.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06962/08-40 Лист01/0258
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди земельних ділянок

52
20.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06972/08-40 Лист01/27326
ДП "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

53
06.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06982/08-37 Листб/н
ГУМАНІТАРНА СЛУЖБА РЕЛІГІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ LDS
Про благодійні проекти

54
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07014/08-42 Лист1698
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ІМ. О.М.БЕКЕТОВА
Про запрошення на навчання

55
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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07036/08-46 Лист3499/39/104/02-2
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ В 
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо будівництва 
взводних опорних пунктів

56
20.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07064/08-40 Листб/н
ДМИТРИЧЕНКО Ю.О.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу в оренду земельної 
ділянки

57
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07115/08-32 Лист1698
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА
Про підготовку фахівців

58
24.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07144/08-34 Листб/н
СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ 
МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Про участь у форумі "Київ 2018" 24-29.08.2018 

59
28.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07159/08-41 Листб/н
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (BRDO)
Про підготовку до рейтингу Regional Doing 
Business - 2018

60
30.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07160/08-51 Лист490-18
ТОВ "АНТЕ МЕДІАМ"
Про співробітництво

61
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07161/08-19 Лист7/27
ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА "РЕГІОНЕТ"
Про співробітництво

62
24.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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07197/08-49 Листб/н
МАЙСАК О.Г.
Про відзив на позовну заяву про усунення 
перешкод у користуванні земельною ділянкою

63
30.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07217/08-40 Лист493-07/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладення додаткових угод до договорів 
оренди землі

64
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07242/08-21 Лист397/1
ДП "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ"
Про кандидатуру до складу комісії по списанню 
основних фондів підприємства

65
18.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Посольства

06985/08-41 Лист6138/36-200-977
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РУМУНІЇ
Про проведення Міжнародного ІТ-форуму

66
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

06901/08-49 Лист23824/0/9-18
ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи 
стосовно судді Розівського райсуду

67
16.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06908/08-49 Ухвала908/1947/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

68
17.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06917/08-49 Ухвала908/2460/17
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

69
16.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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06989/08-49 Лист808/1699/17
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про копію ухвали суду щодо КП "Облводоканал" 
ЗОР

70
18.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07147/08-49 Лист808/3575/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повернення справи за позовом Степненської 
сільської ради

71
25.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06858/08-06 Доручення28866/1/1-18
(С. Кубів) Про виділення субвенції з державного 
бюджету на проекти Запорізької області

72
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06864/08-04 Протокол наради 
(засідання)

28630/0/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) ПРОТОКОЛ НАРАДИ 
щодо пріоритетів гендерної політики від 05.06.2018

73
12.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06867/08-04 Витяг з протоколуВП 28
(В. Гройсман) 2. Про проект постанови КМУ "Про 
внесення змін до Плану використання 
радіочастотного ресурсу України"

74
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06868/08-04 Витяг з протоколуВП 27
(В. Гройсман) 5. Кадрові питання стосовно 
притягнення до дисциплінарної відповідальності 
Руденка О.А.

75
11.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06869/08-06 Доручення29348/1/1-18
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем`єр-міністра України громадським активістам, 
членам громадської організації Запорізького 
обласного відділення громадської організації 
жінок-інвалідів "Донна"

76
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06870/08-06 Доручення29841/1/1-18
(В. Гройсман) Про реалізацію пілотного проекту із 
надання при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги "пакунок малюка"

77
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06871/08-06 Доручення28711/1/1-18
(С. Кубів) МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З 
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про реалізацію прав людей в умовах збройного 
конфлікту

78
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06922/08-06 Доручення25153/1/1-18
(В. Гройсман) Про результати аудиту щодо 
результатів аналізу звіту ФДМУ за 2017 рік у 
частині, що впливає на виконання державного 
бюджету

79
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06923/08-17 Лист13351/0/2-18
(С. Дехтяренко) МІЖНАРОДНА ДІАБЕТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Про фінансування закупівлі інсулінів

80
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06924/08-06 Доручення23551/1/1-18
(В. Гройсман) Про результати аудиту використання 
субвенції на надання пільг та субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг

81
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06925/08-06 Доручення29630/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 19.07.2018 до м. Києва

82
21.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06929/08-03 Постанова574
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою КМУ від 18.03.2015 № 196

83
18.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06933/08-06 Доручення30208/0/1-18
(Г. Пліс) Про надання інформації щодо відпусток 
голів облдержадміністрацій

84
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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06937/08-06 Доручення30072/0/1-18
(Г. Пліс) Про стан виконання доручень щодо 
проблемних питань територіальних громад

85
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06940/08-06 Доручення29079/1/1-18
(В. Гройсман) Про результати аудиту використання 
коштів субвенції на виплату тимчасової державної 
допомоги дітям

86
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06941/08-06 Доручення29808/1/1-18
(Г. Зубко) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 20.07.2018

87
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06942/08-06 Доручення30220/0/1-18
(В. Гройсман) Про проведення експертних 
зустрічей у ІІІ кварталі 2018 року

88
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06943/08-03 Постанова578
Про внесення змін до постанови КМУ від 
12.05.2007 № 698

89
04.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06979/08-06 Доручення26497/1/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про заходи, пов'язані із 
запровадженням Європейським Союзом 
безвізового режиму для громадян України

90
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06980/08-06 Доручення30009/0/1-18
(Г. Зубко) Про перенесення наради з питань 
розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу 
(24.07.2018)

91
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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06981/08-04 Протокольне рішення30011/0/1-18
(П. Розенко) ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 
Організаційного комітету з підготовки та 
відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі - 
України від 19.07.2018

92
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07010/08-04 Протокол27421/10/1-18
(Г. Зубко) ПРОТОКОЛ №7 про заходи щодо 
забезпечення підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства 
необхідними реагентами для знераження питної 
води

93
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07017/08-17 Лист13559/0/2-18
(С. Кушнір) Про суб'єкти проведення обов'язкового 
технічного контролю транспортних засобів

94
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07026/08-03 Постанова583
Про внесення змін до постанов КМУ від 27.12.2001 
№ 1764 і від 23.04.2014 № 117

95
18.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07067/08-06 Доручення30507/1/1-18
(П. Розенко) Про підписання Проектних угод з 
питань надання допомоги "пакунок малюка"

96
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07095/08-03 Постанова554
Про запровадження національної системи 
управління та контролю за виконанням спільних 
операційних програм прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту 
сусідства 2014-2020

97
11.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07103/08-17 Лист13852/0/2-18
(С. Кушнір) МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА 
ДІТЕЙ ВІЙНИ
Про ремонт дороги Т-04/01 
"Дніпро-Васильківка-Покровське-Гуляй-Поле-Токм
ак-Мелітополь"
Семенівка-Рівне Мелітопольського району

98
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07163/08-06 Доручення30566/0/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про стан забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

99
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07164/08-06 Доручення30858/0/1-18
(В. Гройсман) Про удосконалення механізму 
надання житлових субсидій

100
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07171/08-06 Доручення30438/1/1-18
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про сприяння у організації XVI Всеукраїнського 
збору-змагання юних рятувальників "Школа 
безпеки"

101
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07172/08-06 Доручення30375/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Про розподіл комунального майна у зв'язку з 
ліквідацією КЗОЗ "Веселівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

102
28.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07173/08-06 Доручення30275/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ КУПРІЙ В.М.
Про звернення Коларівської сільської ради 
Приморського р-ну щодо скасування змін в 
розпорядженні КМУ від 21.02.2018 № 114-р в 
частині 2 "Про внесення змін до перспективного 
плану формувань територій громад Запорізької 
області"

103
28.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07174/08-06 Доручення6271/127/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю за перше півріччя 2018 
року

104
28.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15
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07175/08-06 Доручення28563/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення сільського голови с. Преображенка 
Оріхівського ра-ну щодо внесення медичного 
закладу КНП "ЦПМСД" до Плану спроможних 
мереж надання первинної медичної допомоги

105
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07218/08-06 Доручення28874/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ...
Про Рекомендації з питань медичної реформи в 
Україні

106
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07219/08-06 Доручення29527/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ...
Про виконання підпункту 1.8. розділу І 
рекомендацій з розгляду питань "Ефективність 
системи надання житлових субсидій у регіонах. 
Реорганізація і скорочення чисельності працівників 
органів Пенсійного фонду України"

107
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07220/08-06 Доручення23412/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про функціонування та розвиток закладів фахової 
передвищої освіти

108
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07221/08-03 Постанова606
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови КМУ від 13.11.2013 № 860

109
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07222/08-03 Постанова605
Про затвердження Порядку проведення 
професійної атестації осіб, які мають намір 
провадити діяльність із сертифікації енергетичної 
ефективності та обстеження інженерних систем

110
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07223/08-03 Постанова602
Про затвердження Порядку обміну інформацією 
між центральними органами виконавчої влади, 
атестаційними комісіями в процесі проведення 
незалежного моніторингу, професійної атестації та 
ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів

111
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07224/08-03 Постанова587
Про внесення змін до постанов КМУ від 08.12.2006 
№ 1686 і від 31.01.2007 № 80

112
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07225/08-03 Постанова579
Про внесення змін до постанови КМУ від 
10.05.2018 № 432

113
18.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07226/08-03 Розпорядження532-р
Про затвердження плану заходів з підготовки 
об’єктів паливно-енергетичного комплексу України 
до осінньо-зимового періоду 2018/19 року та його 
проходження

114
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07227/08-03 Розпорядження541-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
“Рухова активність — здоровий спосіб життя — 
здорова нація” на 2019 рік

115
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07228/08-03 Розпорядження530-р
Про затвердження Національного плану заходів 
щодо неінфекційних захворювань для досягнення 
глобальних цілей сталого розвитку

116
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07252/08-03 Постанова603
Про затвердження Порядку здійснення моніторингу 
стану оснащеності вузлами комерційного обліку та 
обміну інформацією між Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження та 
Державною службою з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів щодо 
порушення вимог законодавства в частині 
відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів 
комерційного обліку технічним регламентам, 
строків їх встановлення або заміни

117
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07074/08-22 Лист01/30394
УКРЕНЕРГО
Про розгляд проектів зміни тарифу ДП "НЕК 
"Укренерго" та інвестиційної програми на 2019 рік 
10.08.2018

118
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07244/08-23 Лист37-18-7/19120
Про надання інформації щодо фермерських 
господарств

119
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

06967/08-39 Лист5/4-7/7422-18
Про розгляд проекту Національного плану 
управління відходами

120
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07180/08-39 Лист5/4.1-8/7665-18
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
Плану дій щодо збереження чорного лелеки 
(Ciconia nigra L) в Україні"

121
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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06857/08-31 Лист3305-04/31499-0
Про участь у навчальній програмі з питань 
публічних закупівель TAPAS 17.08-16.09.2018

122
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06938/08-21 Лист3611-06/31643-0
Про проведення координаційної наради з питань 
реалізації плану заходів Стратегії розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні 03.08.2018

123
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06949/08-48 Лист2714-21/31676-0
Про порядок бронювання військовозобов'язаних 

124
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06950/08-48 Лист2714-23/31712-0
Про Міжвідомчий розгорнутий перелік відомостей 
з питань мобілізаційної підготовки, що становлять 
державну таємницю

125
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07018/08-37 Лист4502-06/31769-0
Про запровадження стандартів ЄС у сфері туризму

126
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07021/08-31 Лист4601-06/31743-0
Про запрошення на Другі Національні консультації 
щодо розробки секторальних та крос-секторальних 
експортних стратегій 04-07.09.2018 (м. Київ)

127
24.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07202/08-22 Лист3904-05/32600-0
Про участь у нараді з питань реконструкції 
Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" 09.08.2018 
(м. Київ)

128
30.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07212/08-41 Лист4602-04/32604-0
Про надання кандидатур до складу української 
делегації для участі у візиті в рамках роботи 
Китайської міжнародної імпортної виставки 
05-10.11.2018 (м. Шанхай)

129
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06920/08-19 Лист22/4.2-3043-18
Про надання інформації щодо Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України

130
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06913/08-38 Лист02-16/18-07
Про розміщення соціальної реклами 
23.07-06.08.2018

131
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07250/08-22 Лист2493/13/14-18
Про участь у Міжнародному семінарі зі 
стратегічного планування та оцінки ефективності 
управління дорожнім сектором 22–23.10.2018 (м. 
Київ)

132
27.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

07056/08-43 Лист1083/8-2/15-18
Про нагородження Жолудь Л.В.

133
11.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06884/08-34 Лист5763/3.3
Про проведення другої премії соціальних проектів 
Social Project Awards

134
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07215/08-34 Лист6040/5.4
Про погодження наказу "Про затвердження 
Типового положення про організацію безпечних 
пішохідних і велотуристичних маршрутів 
історичними та визначними місцями"

135
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06865/08-43 Лист1/11-7417
Про присвоєння почесного звання Хіврич В.В.

136
13.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06866/08-43 Лист1/11-7399
Про нагородження Богданова І.Т.

137
13.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

07156/08-43 Лист1/11-7874
Про нагородження Малікова М.В.

138
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07167/08-43 Лист1/11-7739
Про нагородження Богдановської Н.В.

139
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07035/08-33 Лист3.10-/19375
Про забезпечення технічними засобами осіб з 
інвалідністю

140
24.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07243/08-33 Лист18.3-04/19800
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2019-2020 
роки з реалізації Стратегії державної політики 
щодо наркотиків на період до 2020 року"

141
27.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06894/08-36 Лист7/19-7346
Про перенесення наради з питань розвитку мережі 
дитячих будинків сімейного типу (24.07.2018)

142
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06911/08-20 Лист7/19-6536
Про накази з питань заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

143
02.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06998/08-41 Лист7/19-7387
Про кошторисну вартість проектів Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

144
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07005/08-33 Лист7/19-7422
Про надання інформації щодо забезпечення 
лікарями амбулаторій

145
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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07013/08-33 Лист7/19-7423
Про використання субвенції на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров`я у сільській місцевості

146
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07061/08-22 Лист7/11-7321
Про внесення Змін до Технічних правил ремонту і 
утримання вулиць та доріг населених пунктів

147
20.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07191/08-26 Лист7/9-7560
Про розгляд проектів з реалізації заходів, 
передбачених програмою "Питна вода України" на 
2018 рік

148
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06860/08-28 Лист14163/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

149
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06890/08-28 Лист582/0/76-18
Про проблемні питання родин Героїв Небесної 
Сотні

150
17.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06939/08-35 Лист14338/0/2-18/37
Про здійснення заходів щодо безпечного 
перебування дітей в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку

151
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06944/08-36 Лист14251/0/2-18/29
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оцінки та піклування над 
повнолітніми фізичними особами"

152
20.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06945/08-20 Лист14186/0/2-18/44
Про збільшення видатків для організацій, установ 
та закладів сфери соціального захисту населення

153
20.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06946/08-36 Лист14276/0/2-18/57
Про забезпечення діяльності об'єднаної 
територіальної громади щодо соціального захисту 
дітей

154
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06947/08-35 Лист14287/0/2-18/37
Про перевезення дітей на оздоровлення

155
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07006/08-35 Лист14391/0/2-18/57
Про підписання Проектних угод з питань надання 
допомоги "пакунок малюка"

156
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07019/08-28 Лист14536/0/2-18/57
Про надання об'єднаним територіальним громадам 
технічної підтримки щодо виконання функцій у 
сфері соціального захисту населення та захисту 
прав дітей

157
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07176/08-28 Лист14716/0/2-18/38
Про результати відео-конференції щодо 
відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею 
людьми

158
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07178/08-28 Лист14650/0/2-18/39
Про забезпечення контролю за розподілом та 
використанням гуманітарної допомоги за цільовим 
призначенням

159
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07179/08-28 Лист14741/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

160
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

07020/08-20 Лист12050-05-3/1962
Про пропозиції до дорожньої карти реалізації 
механізму здійснення місцевих зовнішніх 
запозичень на ремонт доріг

161
23.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

23



№
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

07098/08-20 Лист35140-05-21/196
Про надання роз`яснень щодо зарахування до 
місцевих бюджетів коштів, які надходять як плата 
за надання адмінпослуг

162
23.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07181/08-28 Лист26040-12/2-7/19
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікації адресних субсидій

163
24.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

07148/08-20 Лист01-01-25/3076
Про виділення субвенції для реконструкції доріг

164
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

06876/08-20 Лист01-27/586
Про виділення коштів на капітальний ремонт мосту 
через р.Гайчур

165
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

06951/08-27 Лист09/09-978
Про визначення та врахування державних інтересів 
під час розроблення містобудівної документації

166
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Оріхівська міська рада

06877/08-39 Лист02-01-15/1317
Про надання роз`яснень щодо р.Конка

167
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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06992/08-08 Депутатське звернення25/07/18-0056М
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження пропозиції щодо використання 
коштів обласного бюджету на об'єкти спільної 
власності територіальної громади

168
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06887/08-54 Лист3034/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації для оснащення 
системою пожежної сигналізації

169
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06888/08-54 Лист3112/01-11
Про виділення коштів на придбання машини для 
збору та транспортування рідких побутових 
відходів

170
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06960/08-54 Лист01-26/0515
Про розгляд проектів рішень

171
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06990/08-54 Лист2284/01-27
ВГО "ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА 
ІНІЦІАТИВА"
Про кандидатури до складу Робочої групи з 
вивчення питання впровадження ЄДМС в 
Запорізькій області

172
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07000/08-54 Лист3140/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НТТ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ "ГРАНІ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію 
кордодрому

173
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07001/08-54 Лист3105/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО" ЗОР
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

174
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07002/08-54 Лист3085/01-11
СП "ВІЛЬНЯНСЬКА ДІЛЬНИЦЯ 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ"
Про виділення коштів на об`єкт "Каналізаційні 
очисні споруди м.Вільнянськ -реконструкція"

175
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07003/08-54 Лист3081/01-11
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про фінансування природоохоронного заходу щодо 
виготовлення та встановлення захисного геотубу 

176
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07027/08-54 Лист3150/01-18
ГО "УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ 
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ"
Про функціонування закладів паліативної та 
хоспісної допомоги

177
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07028/08-54 Лист3151/01-21
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виділення коштів на видання книги до 
210-річчя с. Гусарка 

178
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07040/08-54 Лист2928/01-11
ДОР АВРАМЕНКО Н.В.
Про реконструкцію каналізаційно-насосної станції 
№ 2 у м. Оріхів

179
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07184/08-54 Лист3118/01-11
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про закупівлю медичних витратних матеріалів для 
проведення процедури гемодіалізу

180
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07235/08-54 Лист3203/01-13
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про вишукування можливості фінансування 
діяльності фонду

181
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07236/08-54 Лист3178/01-11
Про виділення коштів на реалізацію проекту 
"Реконструкція футбольного поля стадіону"

182
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06955/08-08 Депутатське звернення354
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.07.2018

183
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07016/08-08 Депутатське звернення355
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
24.07.2018

184
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07245/08-08 Депутатське звернення356
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
30.07.2018

185
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

07210/08-32 Лист1/01-01-353
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

186
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

"Запоріжгаз"

06861/08-22 ЛистZp02.2.3-Сл-806
Про проведення аварійно-відновлювальних робіт 
30.07-03.08.2018

187
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07073/08-22 ЛистZp01-CЛ-8258/0
Про участь у відкритому обговоренні з питань 
розвитку газорозподільної компанії 30.07.2018

188
26.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Форма зберігання 
документа

07214/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-8398-
Про підтвердження номінації на серпень 2018 року

189
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07230/08-22 ЛистZp 03.2-Лв-8377
Про затвердження графіку переведення 
підприємств на резервні види палива

190
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07253/08-22 ЛистZp02.2.2-СЛ-840
Про проведення газових робіт 01-02.08.2018 у с. 
Новоолександрівка

191
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06959/08-22 Лист001-43/11527
Про акт обстеження струмоприймачів, задіяних в 
екологічній броні електропостачання ТОВ "ЗТМК"

192
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06963/08-22 Лист001-43/11570
Про вилучення з переліку споживачів та їх 
обладнання, для якого має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

193
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06968/08-22 Лист002-12/11566
Про графік аварійних відключень електричної 
енергії на 2018-2019 роки 

194
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07009/08-22 Лист001-007/11362
Про проведення наради за результатами 
обстеження струмоприймачів екологічної броні 
ТОВ "ЗТМК"

195
19.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07089/08-22 Лист001-007/11736
Про розрахунки за спожиту електроенергію

196
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

06891/08-22 Лист28/629
Про вирішення питання щодо скорочення часу 
користування вагонами

197
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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"Запоріжтрансформатор"

07055/08-43 Лист1/09-17-518
Про нагородження Сусака Ю.І., Бабаніна Є.О.

198
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

07208/08-32 Лист0/136
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

199
27.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07038/08-22 Лист06/13-
Про узгодження Графіку дій щодо визначення 
величини екологічної броні електропостачання

200
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07108/08-22 Лист04/03-1198
Про недопущення відключення підприємства від 
електроенергії

201
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07166/08-22 Лист04/04-1194
Про встановлення мораторію на погашення 
заборгованості за спожиту електроенергію минулих 
років у 2018 році

202
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

07182/08-40 ЛистА-2-28-212
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

203
25.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07213/08-22 Лист167/25-юр-236
Про право власності на залізнично-дорожнє 
полотно № 3

204
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Військові частини

07007/08-43 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Калашника Я.О.

205
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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06956/08-43 Лист09
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ТОРГІВЛІ, ...
Про нагородження трудового колективу 
"Запорізька оптово-роздрібна фірма "Взуття"

206
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд

06905/08-49 Ухвала908/73/18
Про ухвалу суду за позовною заявою ПАТ 
"Янцівський гранітний кар`єр"

207
17.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

07207/08-32 Лист35/5157-23
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

208
27.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06862/08-22 Лист20/07-18
ТОВ "ФПК "ЕСГ-ГРУПП"
Про обстеження підприємства

209
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06883/08-40 Листб/н
ТОВ "АВ ГРУПП ІНВЕСТ"
Про надання земельної ділянки в оренду

210
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06889/08-22 Лист35-1
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про розірвання договорів з автомобільним 
перевізником

211
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06899/08-43 Листб/н
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"
Про нагородження Ситєнко Н.Г. (та інші)

212
23.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06931/08-22 Лист46
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

213
19.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06973/08-40 Лист10/1628
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання інформації щодо раніше надісланих 
звернень по земельним питанням

214
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06974/08-40 Листб/н
ПП "БАРД-БУДСЕРВІС"
Про вирішення питання щодо укладання додаткової 
угоди до договору оренди землі

215
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06999/08-22 Лист55/07
ЧП "ТРАНСАГРО"
Про проведення перевірки підприємства

216
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07012/08-22 Лист5
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про отримання ліцензії з виробництва теплової 
енергії на установках з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії

217
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07022/08-22 Лист6
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про отримання ліцензії з постачання теплової 
енергії

218
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07025/08-43 Лист2004720
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Стовба А.М. (та інші)

219
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07030/08-22 Лист17
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про вирішення питання щодо недійсності 
конвертів при проведенні конкурсу на пасажирські 
перевезення

220
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07033/08-22 Лист280
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР
Про вирішення питання не відключення об`єктів 
водозабезпечення від електропостачання

221
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07041/08-22 Лист1/13-01-340
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення конфліктної ситуації з ТОВ "Бас 
Тур"

222
24.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07058/08-49 Лист304
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про ухвалу суду від 17.07.2018 №908/1947/16

223
23.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07121/08-22 Лист111
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про проведення перевірки

224
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07122/08-22 Лист114
ФОП НАЛЮШНИЙ І.О.
Про проведення перевірки

225
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07123/08-22 Лист32
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про проведення перевірки

226
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07124/08-22 Лист55/07
ПП "ТРАНСАГРО"
Про проведення перевірки

227
28.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07125/08-22 Лист04
ТОВ "ІНТЕР-АВТО-ПЛЮС"
Про проведення перевірки

228
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07126/08-22 Лист39
КОВАЛЬОВ Ю.Е.
Про проведення перевірки

229
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07127/08-22 Лист1
ТОВ "ФАВОРІТ ТУР"
Про проведення перевірки

230
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07128/08-22 Лист039
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про проведення перевірки

231
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07129/08-22 Листб/н
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення перевірки

232
30.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07130/08-22 Лист27/07/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про проведення перевірки

233
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07131/08-22 Лист8
ПП "КРІСГРАНТ"
Про проведення перевірки

234
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07132/08-22 Лист17
ПП "РЕЙС"
Про проведення перевірки

235
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07133/08-22 Лист27/07
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про проведення перевірки

236
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07134/08-22 Лист46
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про проведення перевірки

237
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07135/08-22 Лист14
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 
12309"
Про проведення перевірки

238
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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07136/08-22 Лист01/18-33
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про проведення перевірки

239
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07138/08-22 Лист96
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про проведення перевірки

240
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07140/08-22 Лист48
ТОВ "АТП АСА"
Про проведення перевірки

241
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07142/08-22 Лист43
ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про проведення перевірки

242
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07185/08-22 Лист15
ТОВ "ЗАПОРІЖТРАНСАВТО 2015"
Про проведення перевірки

243
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07186/08-22 Лист24
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про проведення перевірки

244
30.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07187/08-22 Лист07/26-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про проведення перевірки

245
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07188/08-22 Лист77
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про проведення перевірки

246
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07201/08-22 Лист46
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про проведення перевірки

247
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07239/08-22 Лист01/146
Про реалізацію скрапленого газу

248
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06958/08-20 Лист95
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
МОЛОДІ"
Про виділення додаткового фінансування

249
05.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06969/08-22 Лист3
ОБ`ЄДНАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 
САДІВНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ "КОНКА-1"
Про вирішення питання щодо перевезення дачників

250
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06986/08-23 Лист392
СВК "РОСІЯ" ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ
Про проведення ремонтних робіт для забезпечення 
безперебійного водопостачання зрошувальної 
системи 

251
16.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07069/08-37 Лист381
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ІМ.МАРШАЛА АВІАЦІЇ О.І.ПОКРИШКІНА
Про запрошення на фестиваль "Музика і небо" 
17-19.08.2018

252
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07111/08-33 Лист01/07/18
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про забезпечення інсуліном хворих на цукровий 
діабет

253
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07120/08-22 Лист5
ФОП ГОНЧАРОВ В.М.
Про проведення перевірки

254
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07137/08-22 Лист25
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про проведення перевірки

255
25.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07139/08-22 Лист127
ПП "ТРАНЗИТ"
Про проведення перевірки

256
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07141/08-22 Листб/н
ФОП КОШЕЛЬ О.М.
Про проведення перевірки

257
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07183/08-40 Лист359
ФІЛІЯ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД № 86"
Про недопущення рейдерського захоплення земель

258
09.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07229/08-37 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення фестивалю бойових мистецтв 
"Запорозький Спас" 03.08.2018 

259
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

07015/08-40 Лист459
Про вирішення питання щодо надання в постійне 
користування земельної ділянки 

260
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

06934/08-26 Лист01/917
Про проведення відкритого обговорення 27.07.2018

261
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07004/08-20 Лист01/931
Про фінансування заходу "Придбання машини для 
збору, транспортування та складування рідких 
побутових відходів"

262
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07094/08-20 Лист02/918
Про виділення коштів на розробку проекту по 
заміні аварійних ділянок магістрального водогону 
на Степанівку 1

263
23.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Партії та громадські об'єднання

06926/08-48 Лист54/п
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про кошти для виготовлення БПЛА "Крило"

264
23.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07200/08-22 Лист23/18
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про заміну представника громадської організації у 
складі конкурсного комітету з визначення 
автомобільних перевізників

265
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07209/08-32 Лист25
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

266
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07211/08-32 Лист24/18
ВП ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ 
" У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

267
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07254/08-43 Лист18
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Конюченко І.І. (та інші)

268
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

06909/08-49 Лист2/330/30/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду за позовом щодо Долгої 
Г.Ю.

269
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06910/08-49 Лист316/1270/17
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Про запит щодо місця проживання Горбенка О.О. 

270
16.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07109/08-49 Лист333/2700/18
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про судову повістку на 11.09.2018

271
23.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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07195/08-49 Лист326/908/18/2962/
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судове засідання по справі Димової О.В.

272
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07231/08-20 Лист4284
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про включення проекту "Капітальний ремонт. 
Заміна вікон в КУ "ЗОКЛ" ЗОР до Програми з 
підвищення рівня енергоефективності на 2016-2020 
роки

273
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07232/08-20 Лист4285
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про перерозподіл коштів

274
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07233/08-20 Лист4286
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на забезпечення центрів та 
відділень ендопротезувань медичним обладнанням

275
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

07011/08-43 Лист1-28/988
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Василенко Л.М. (інші)

276
03.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07032/08-32 Листр/р-1/7
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення представників громадськості та 
промислових підприємств на Раду ректорів

277
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

38



№
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

07062/08-37 Лист06-37/1690
Про участь у Міжнародному туристичному тижні 
21-26.09.2018 (м. Ужгород)

278
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Кіровоградська ОДА

06948/08-23 Лист01-32/419/0.1
Про Міжнародну агропромислову виставку 
"AgroExpo - 2018" 26-29.09.2018 (м. 
Кропивницький)

279
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Тернопільська ОДА

07096/08-44 Лист07-4487/33-10
Про проведення 05.08-07.08.2018 Всеукраїнської 
прощі

280
26.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Херсонська ОДА

07241/08-50 Лист16-5489/0/18/11
Про прощання із Моторним Д.К. 01.08.2018

281
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06978/08-16 Лист04-01/1975
(В. Ковальчук) ГО "ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО ЮА"
Про незаконне вимагання грошових коштів з 
пацієнтів КУ "Запорізька  обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

282
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

06863/08-02 Розпорядження107/2018-рп
Про звільнення О.Руденка з посади голови 
Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

283
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07078/08-02 Указ215/2018
Про призначення стипендій Президента України 
переможцям VIII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка

284
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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07079/08-02 Указ206/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників металургійної та 
гірничодобувної промисловості

285
14.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

06977/08-16 Лист32-07/1536
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо мережі 
закладів оздоровлення та відпочинку дітей

286
20.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07023/08-20 Лист01-24/0656
Про фінансування об'єктів Бердянського району

287
24.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07116/08-20 Лист01-25/0636
Про співфінансування експлуатаційного утримання 
та ремонту автомобільних доріг

288
10.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07044/08-43 Лист01-16/0616
Про нагородження Машинського О.М. (інші)

289
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07146/08-42 Лист01-16/0627
Про погодження звільнення Маслія В.М.

290
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07203/08-27 Лист01-16/0604
Про розроблення детального плану території під 
розміщення вітрової електричної станції з 
трансформаторною підстанцією за межами с. 
Гусарка

291
23.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07205/08-42 Лист01-16/0622
Про погодження призначення Усик І.В.

292
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Василівська райдержадміністрація

07049/08-42 Лист01-40/1013
Про погодження звільнення Лисенко Л.М.

293
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07145/08-33 Лист01-32/1018
Про будівництво нових амбулаторій

294
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07190/08-27 Лист01-27/1002
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

295
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07050/08-40 Лист01-01-12/356
Про обстеження земельних ділянок в рамках 
заходів "Врожай - 2018"

296
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07192/08-43 Лист01-27/0720
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Андрєєвої С.Ю.

297
03.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07149/08-20 Лист194/01-15
Про погодження призначення Геньби Л.Г.

298
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06897/08-46 Лист2019/01-17
Про надання копій договорів на земельні ділянки

299
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07151/08-27 Лист01-25/0724
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

300
25.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07237/08-43 Лист01-18/0738
Про нагородження Авдєєвої А.В. (інші)

301
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
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07045/08-43 Лист02-57/82-к
Про нагородження Лушнікова О.С. (інші)

302
23.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07024/08-20 Лист03-41/0443
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації для ремонту 
будинку культури в с. Бурчак

303
24.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06928/08-22 Лист01-01-16/0655
Про відновлення електропостачання

304
23.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06983/08-42 Лист01-01-16/0657
Про погодження призначення Сілушиної М.Ю.

305
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06987/08-22 Лист01-01-16/0665
Про пошкодження трансформаторних підстанцій

306
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07112/08-20 Лист2439/01-01-07
Про використання коштів освітньої субвенції

307
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07143/08-29 Лист01-01-16/0676
Про хід ліквідації надзвичайної події на території 
району

308
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07240/08-25 Лист1625/01-40
Про вирішення питання введення в експлуатацію 
підвідного газопроводу до с.Новоселівка та 
с.Шевченка

309
20.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація
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06859/08-43 Лист12-09/0640
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Дудукалова В.С.

310
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06875/08-26 Лист01-46/0442
Про вирішення питання щодо централізованого 
опалення смт.Якимівка на 2018/19 роки

311
16.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07117/08-43 Лист01-46/0461
Про нагородження Краткової Л.О.

312
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07118/08-43 Лист01-46/0462
Про нагородження Крилика Б.М.

313
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07119/08-43 Лист01-46/0463
Про нагородження Маругіна О.О.

314
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Гуляйпільська райрада

07039/08-08 Депутатське звернення221/01-18
Про ремонт дороги Т-04-01 
Дніпро-Васильківка-Покровське-Гуляйполе-Пологи
-Мелітополь

315
20.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольска райрада

07102/08-40 Лист393/01-19
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою Мелітопольським об'єднаним 
управлінням Пенсійного фонду України

316
24.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

06856/08-43 Лист01-59/671
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Жовтяка Б.І.

317
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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06872/08-20 Лист1367/02-26
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації з розчистки 
русла р.Велика Білозерка

318
16.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06873/08-30 Лист549
ГЮНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про включення Гюнівської с/р до складу 
Приморської ОТГ

319
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06881/08-43 Лист439
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про оголошення подяки Прем'єр-міністра України 
Ракші О.В.

320
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06970/08-44 Лист179
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про створення учбово-військового або 
поліцейського закладу на території громади

321
24.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06971/08-37 Лист174
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про надання фінансової допомоги для участі 
народних колективів у Міжнародному 
фолькльорному фестивалі

322
17.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07043/08-20 Лист377/02-01-33
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на введення в експлуатацію 
об`єкта

323
20.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07065/08-22 Лист01-16/1850
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про стан доріг комунальної власності

324
23.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07066/08-22 Лист01-23/1866
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про стан доріг комунальної власності

325
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07090/08-33 Лист18
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про кошти на ендопротезування великих суглобів 
Пожидаєвій Л.В.

326
24.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07101/08-20 Лист817
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання шкільного 
автобусу

327
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07113/08-30 Лист221
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

328
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07152/08-20 Лист1316
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання машини для збору ТПВ

329
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07189/08-27 Лист714
ЮР'ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про державну експертизу проекту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж села Юр'ївка

330
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07204/08-22 Лист01-48/2400
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про корегування паспортів маршрутів

331
26.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Якимівська райрада
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07008/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ПИЛИПЧУК А.О.
Про належне обслуговування автобусного 
маршруту Мелітополь - Весняне

332
25.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

07216/08-50 Доповідна запискаб/н
Про проведення позапланового внутрішнього 
аудиту

333
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

07052/08-20 Лист02.1-26/03.2/799
Про внесення змін до Переліку природоохоронних 
заходів на 2018 рік

334
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07063/08-39 Лист02.1-26/04.3/802
Про надання роз'яснень щодо укладання договорів 
для здійснення оплати з проведення громадського 
обговорення планованої діяльності

335
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

07068/08-22 Доповідна запискаб/н
Про утримання доріг комунальної власності 
населених пунктів області у належному технічному 
стані

336
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06904/08-49 Лист22-ц/778/2748/1
Про судову повістку щодо виклику до суду по 
справі Апатрова С.П.

337
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07193/08-49 Лист22ц-778/2658/18
Про копію ухвали суду щодо Малихіної Т.М.

338
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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07196/08-49 Лист22-ц/778/3073/1
Про копію ухвали суду по справі Ващенко Л.І.

339
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07047/08-20 Лист07.2-09.1/118-78
Про повідомлення щодо здійснення безспірного 
списання коштів

340
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07150/08-43 Лист01/5-10/3651
Про нагородження Псьола О.Є.

341
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

07054/08-43 Лист11-09-14/4718
Про нагородження Ємця В.І. (інші)

342
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07198/08-46 Лист615/0178/2
Про надання інформації щодо питних підземних 
вод

343
21.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

07199/08-40 Лист14-19/252
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

344
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління юстиції

07042/08-20 Лист5006/02
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС
Про додаткове авансування витрат на організацію 
та проведення виконавчих дій (ТОВ "Ріск)

345
20.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

47



№
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

07048/08-46 Лист04-21/6322
Про направлення акта прийому-передачі 
реєстраційної справи на зберігання

346
20.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07057/08-20 Лист08-19/6459
Про виділення коштів на реалізацію Програми 
правової освіти населення Зап.обл. на 2018-2022 
роки

347
26.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07110/08-49 Ухвала908/55/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз"

348
19.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

07099/08-20 Лист2565/09
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2018 році

349
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07251/08-20 Лист2607/09
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2018 році

350
31.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

06936/08-40 Лист06/4-139
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

351
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

06885/08-22 Лист461-ВИХ-ZP-23
Про крадіжки ліній зв'язку

352
20.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06886/08-22 Лист15-ВИХ-80Д540
Про припинення надання послуг за допомогою 
ручних комутаторів

353
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Запорізький обласний військовий комісаріат

07093/08-48 Лист1178/2
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку у районній адміністрації 
Запорізької міської ради по Шевченківському 
району

354
20.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07165/08-48 Лист1205
Про надання інформації щодо Плану 
територіальної оборони Запорізької області 

355
26.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07238/08-48 Лист275/пр
Про організацію проведення приписки громадян 
2002 року народження до призовних дільниць 
районів Запорізької області

356
24.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

07107/08-32 Лист177-р
Про створення Запорізького національного 
політехнічного університету

357
27.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06902/08-49 Лист808/934/18/1961
Про апеляційну скаргу ТОВ "Запорізька перевізна 
компанія"

358
17.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06903/08-49 Лист808/934/18/1961
Про апеляційну скаргу ТОВ "Запорізька перевізна 
компанія"

359
17.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06921/08-40 Лист31/8-3703
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ МВС УКРАЇНИ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

360
23.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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06935/08-40 Лист10/7-50
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

361
24.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06964/08-46 Лист60/6-5216/18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Балицького Є.В.

362
15.06.2018від

№
від 24.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07034/08-40 Лист14/31
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки в постійне 
користування

363
25.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура

07070/08-46 Лист120-9018вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про контракт з в.о. директора ДП "Запорізький 
державний центр науки, інновацій та 
інформатизації" Дідиком В.П.

364
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07194/08-46 Лист120-8821вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про визнання незаконним та скасування рішення 
про державну реєстрацію прав, визнання недійсним 
договору іпотеки 

365
19.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06954/08-46 Лист120-8892вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про тимчасовий доступ до речей щодо документів 
ДП "ЗЦНТІ"

366
20.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06879/08-46 Лист59/14/2151
Про стан розрахунків ТОВ "Мультипоінт" перед 
Департаментом капітального будівництва ЗОДА

367
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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06880/08-46 Лист59/14/2166
Про стан розрахунків ТОВ "Южстроймонтаж" 
перед Депаратментом капітального будівництва 
ЗОДА

368
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06914/08-46 Лист59/3/1-1043нт
Про надання інформації стосовно Тулуба С.Б.

369
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06915/08-46 Лист59/3/3-1055нт
Про надання інформації стосовно Дьячкова К.Є.

370
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06916/08-46 Лист59/3/3-1041нт
Про надання інформації стосовно Розломія О.В.

371
18.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07071/08-46 Лист59/14/2239
Про тимчасовий доступ до речей і документів

372
26.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07153/08-46 Лист59/3/3-1066нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Аніщенка Г.В.

373
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07154/08-46 Лист59/3/3-1086нт
Про надання інформації щодо перебування на 
обліку в установах соціального захисту населення 
Джоджуа Г.А.

374
24.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07155/08-46 Лист59/3/3-1075нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Бродера Г.Л.

375
23.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07157/08-46 Лист59/3/3-1088нт
Про надання інформації щодо перебування на 
обліку в установах соціального захисту населення 
Бояринова Р.М.

376
25.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07158/08-46 Лист59/3/3-1088нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Бояринова Р.М.

377
25.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
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Центральна виборча комісія

06975/08-07 Постанова106
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

378
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06976/08-07 Постанова102
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

379
23.07.2018від

№
від 25.07.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

06906/08-49 Лист29294/0/222-18
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД 
Про копію ухвали суду щодо касаційної скарги на 
рішення Приазовського районного суду 

380
19.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06907/08-49 Ухвала908/44/17
Про ухвалу суду за позовом ПАТ "НАК Нафтогаз 
України" до Веселівської селищної ради

381
16.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06953/08-49 Лист29305/0/222-18
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про ухвалу суду по провадженню №61-36985ск18

382
19.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

06965/08-46 Лист30/1-35742-17
Про надання копій документів щодо 
взаємовідносин з ТОВ "ПМК-21"

383
18.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06966/08-46 Лист30/1-35742-17
Про надання копій документів щодо 
взаємовідносин з ТОВ "ПМК-21" та ТОВ "Бревес"

384
18.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна архівна служба України

07097/08-38 Лист01.4/3421
Про забезпечення збереженості документів 
Національного архівного фонду

385
26.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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07177/08-38 Лист03.3/3449
Про відзначення 27-ї річниці незалежності України 
та 100-річчя відродження української державності

386
27.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06898/08-48 Лист02-10412/174
Про вивчення питань щодо передумов виникнення 
надзвичайних подій на території колишньої 275 
АБРБ

387
06.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07059/08-29 Лист26-10799/262
Про порушення правил охорони життя людей на 
водних об'єктах м. Запоріжжя

388
13.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07091/08-29 Лист16-11379/163
Про виконання Плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку та технічної модернізації 
системи централізованого оповіщення про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

389
25.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

07114/08-29 Лист16-11202/161
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

390
23.07.2018від

№
від 27.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

07060/08-20 Лист1832/3/6.2-3
Про використання коштів субвенції відповідно до 
Програми розвитку автомобільних доріг

391
13.07.2018від

№
від 26.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07168/08-22 Лист1902/1/5.4-6
Про охорону автомагістралі через р. Дніпро у м. 
Запоріжжі

392
24.07.2018від

№
від 30.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України
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07246/08-22 Лист104-01/17/5-18
Про надання інформації щодо наявності вільних 
земельних ділянок для вирощування енергетичних 
культур та земельних ділянок з існуючими 
плантаціями енергетичних культур

393
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07247/08-22 Лист106-01/18/5-18
Про сприяння у наданні органами місцевого 
самоврядування розрахунку середньозважених 
тарифів

394
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

06874/08-42 Лист1/15-12-473
Про формування державного замовлення на 2019 
рік

395
09.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

07249/08-47 Лист117/70/22-18
Про підвищення кваліфікації держслужбовців у 
сфері запобігання корупції 10.09-14.12.2018 (м. 
Київ)

396
27.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

06896/08-41 Лист2107/02.0-7.2
Про поточний стан підготовки Першого форуму та 
виставки регіонів України та Республіки Білорусь

397
21.07.2018від

№
від 23.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

06930/08-21 Лист10-24-14581
Про інвентаризацію майна "Добровільного 
товариства сприяння авіації, армії та флоту"

398
20.07.2018від

№
від 24.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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07248/08-21 Лист10-20-15195
Про приватизацію майна Бакинського 
спецавтоцентру "Таврія"

399
30.07.2018від

№
від 31.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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