
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.08.18 по 10.08.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07263/08-28 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни...

1
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07264/08-20 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про внесення змін до обласного бюджету

2
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07337/08-20 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про внесення змін до обласного бюджету

3
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07408/08-20 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про внесення змін до обласного бюджету щодо 
реалізації регіональної програми "Сільське 
подвір`я"

4
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07458/08-43 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про нагородження Генчевої С.С.

5
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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07464/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури 
та спорту)
Про виділення коштів на оплату басейну 
"Мотор-Січ" та на підтримку ВК 
"Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ"

6
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07468/08-28 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про перевірку суб`єктів господарювання, які 
працевлаштовують громадян за кордон

7
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07469/08-29 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент цивільного захисту)
Про підготовку та проведення тренування органів 
управління та сил ЦЗ щодо дій у разі виникнення 
НС на ВП "Запорізька АЕС"

8
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07508/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про нагородження Макарчук Л.О.

9
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07509/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про нагородження Чернишевої Л.О.

10
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07569/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на придбання для потреб КП 
"Облводоканал" машини для збору відходів

11
09.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07490/08-01 Закон України2509-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям 
Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"

12
12.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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07491/08-01 Закон України2501-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання проведення деяких 
фітосанітарних процедур

13
10.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07492/08-01 Закон України2505-VIII
Про правовий статус осіб, зниклих безвісти

14
12.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07493/08-01 Закон України2481-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
врегулювання діяльності Українського культурного 
фонду

15
03.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07494/08-01 Закон України2496-VIII
Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції

16
10.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07495/08-01 Закон України2475-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення економічних передумов 
для посилення захисту права дитини на належне 
утримання

17
03.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07496/08-01 Закон України2477-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України

18
03.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07284/08-08 Депутатське звернення04-25/04-786(16
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у засіданні "круглого столу" на тему: 
"Стан організації ДНК - ідентифікації загиблих під 
час проведення АТО...

19
26.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07388/08-15 Лист04-34/10-166124
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про кандидатури до складу Соціальної експертної 
ради при Комітеті

20
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07435/08-15 Лист04-34/10-165338
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про кандидатури працівників для відзначення 
Подякою Комітету

21
01.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Народні депутати України

07361/08-08 Депутатське звернення274/2-358
НДУ НЕДАВА О.А.
Про планування витрат на природоохоронні заходи

22
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07370/08-08 Депутатське звернення47/08-282
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про ремонт дороги О 081491 Пологи-Кінські 
Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ

23
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07434/08-08 Депутатське звернення373-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про будівництво протиповеневого водосховища 
(ставка)

24
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07470/08-08 Депутатське звернення47/08-282
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про ремонт дороги Т-08-19 Більмак - /М-14/

25
03.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07497/08-08 Депутатське звернення372-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів на соціально-економічний 
розвиток Ботієвської ОТГ

26
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07565/08-08 Депутатське звернення183/2.2-99
НДУ ПАВЛЕНКО Ю.О.
Про включення ТОВ "ЗТМК" до переліку 
споживачів, для яких має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

27
06.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07288/08-38 Лист49
МГО "ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ"
Про видання книги "Патон - гордість України!"

28
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07317/08-22 Лист9-18
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"

29
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07571/08-41 Листб/н
ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ЖІНОК-МИРОТВОРЦІВ
Про запрошення на конференцію 13-14.09.2018 (м. 
Відень, Австрія)

30
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07314/08-33 Лист161
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
Про впровадження інформаційної системи 
контролю реімбурсації за державною програмою 
"Доступні ліки" на безкоштовній основі

31
27.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07326/08-40 Лист9319/3-18/56
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про надання в оренду земельної ділянки

32
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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07354/08-41 Лист204/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення круглого столу з питань 
використання ЕТС "ProZorro.Продажі" для 
продажу об'єктів малої приватизації, оренди 
комунального майна

33
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07379/08-33 Лист07/24-02-ОД
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГО "СЕРЦЕ ДО 
СЕРЦЯ"
Про організацію культурно-освітньої поїздки 
"Гуманітарно-медична співпраця"

34
24.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07400/08-41 Лист14102
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про звіт діяльності Ради за ІІ квартал 2018 року

35
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07413/08-40 Листб/н
ВІВ`ЮРСЬКИЙ І.А.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

36
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07432/08-37 Лист192/0/2-18
ТОМАКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Про проведення етнофестивалю 29.09.2018

37
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07439/08-32 Лист1/168
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про аналітичну доповідь "Цілі сталого розвитку 
для України: регіональний вимір"

38
26.06.2018від

№
від 06.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07453/08-22 Лист18-1990
ФІЛІЯ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про виконання умов договору на транспортування 
природного газу

39
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07514/08-43 Лист5/1-8655/СЛ-18
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про нагородження Рулевської С.М. (та інші)

40
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07530/08-40 Листб/н
ЗАГНОЙКО Ю.П.
Про повернення на користь держави земельної 
ділянки

41
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07531/08-40 Листб/н
ТРИПОЛЕЦЬ Т.В.
Про повернення на користь держави земельної 
ділянки

42
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07542/08-40 Лист01/27326/1
ДП "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

43
06.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07562/08-40 ЛистZA9054/1
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

44
03.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07563/08-40 ЛистZA9110/1
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

45
03.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07564/08-49 Листб/н
ХОРОШКО С.В.
Про відзив на апеляційну скаргу по справі № 
808/934/18

46
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07570/08-22 Лист00509
ТОВ "ФПР-ІВЕНТС"
Про запрошення на конференцію "Українська 
дорога" 02.10.2018 (м. Одеса)

47
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07582/08-23 Лист52
АСОЦІАЦІЯ "ЛІГА МАШИНОБУДІВНИКІВ ТА 
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ "УКРМАШБУД"
Про співробітництво

48
07.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07587/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ МОНІН І.В.
Про надання копій документів стосовно Руденка 
О.А.

49
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07588/08-40 Лист01/1193
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про внесення змін до договорів оренди землі

50
07.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

07362/08-49 Лист808/734/18(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали у справі за позовом Братіщенка 
В.М.

51
12.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07461/08-49 Лист808/934/18(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду позивач ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

52
27.07.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07462/08-49 Лист808/934/18(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду позивач ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

53
27.07.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07546/08-18 Лист1620-18
Про проведення наради-семінару з контактними 
центрами областей та міста Києва 17.08.2018

54
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07258/08-04 Витяг з протоколуВП 29
(В. Гройсман) 6. Рішення з окремих питань щодо 
моніторингу пожежної обстановки у природних 
екосистемах

55
26.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07274/08-17 Лист14104/0/2-18
(С. Дехтяренко) ВГДР "ШКОЛА БЕЗПЕКИ"
Про сприяння в організації та проведенні 
Всеукраїнського збору-змагання юних 
рятувальників "Школа безпеки"

56
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07300/08-06 Доручення30968/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про звернення членів депутатської фракції 
Аграрної партії України в Приморській районній 
раді Запорізької області щодо загрозливої ситуації 
в закладах загальної середньої освіти

57
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07301/08-06 Доручення31173/1/1-18
(П. Розенко) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про виділення субвенції для придбання 
ЗD-принтерів для закладів освіти

58
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07302/08-06 Доручення30088/2/1-18
(С. Кубів) Про забезпечення підприємств питного 
водопостачання реагентами для знезараження води 
в системах централізованого водопостачання

59
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07331/08-06 Доручення30644/1/1-18
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України з нагоди Дня 
незалежності України

60
01.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07341/08-06 Доручення31499/1/1-18
(С. Дехтяренко) Про обсяг бюджетних коштів, що 
виділялися на програми і заходи з підтримки дітей 
за період 2011-2017 років

61
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07342/08-06 Доручення30779/1/1-18
(С. Кубів) НДУ ЛАПІН І.О.
Про cumyaцію, яка склалася на ДП 
"Кремнійполімер"

62
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07343/08-06 Доручення30957/1/1-18
(С. Кубів) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ 
"САМОПОМІЧ"
Про звернення Василенка В.С. щодо формального 
підходу Кабінету Міністрів України до 
забезпечення дотримання законів з питань захисту 
Прибережних земель, зокрема Дніпровського 
водосховища

63
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07347/08-06 Доручення30971/1/1-18
(В. Кістіон) Про фінансування заходу "Будівництво 
з'єднувального каналу для відновлення водного 
сполучення Азовського моря з Молочним 
лиманом"

64
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07348/08-06 Доручення30890/1/1-18
(С. Дехтяренко) Про Прогноз розвитку 
соціально-трудових відносин виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) у 
другому півріччі 2018 року

65
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07373/08-06 Доручення27273/14/1-18
(В. Гройсман) Про розміщення інформації щодо 
залишків лікарських засобів та медичних виробів

66
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07375/08-17 Лист14188/0/2-18
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З ПРАВ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про потребу закупівлі до лікувальних закладів 
обладнання для жінок з інвалідністю

67
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07418/08-06 Доручення29045/2/1-18
(С. Кубів) Про передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Запоріжжя земельних 
ділянок на о. Хортиця

68
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07419/08-06 Доручення28703/1/1-18
(С. Кубів) Про поширення правдивої інформації 
про Україну у всесвітній мережі Інтернет

69
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07424/08-06 Доручення30861/1/1-18
(П. Розенко) Про результати ревізій щодо 
використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу та ін.

70
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07426/08-06 Доручення30516/1/1-18
(С. Кубів) Про накопичення штучних боргів 
підприємствами ТКЕ

71
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07476/08-06 Доручення30977/1/1-18
(С. Кубів) Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

72
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07527/08-17 Лист14600/0/2-18
(С. Дехтяренко) Про проблемні питання у сфері 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
та пропозиції щодо їх вирішення

73
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07528/08-06 Доручення19693/5/1-18
(С. Кубів) Про дотримання суб’єктами 
господарювання державного сектору економіки 
вимог Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна" під час передачі державного 
майна в оренду або в користування

74
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07547/08-06 Доручення32081/1/1-18
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у липні 2018 року

75
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07574/08-04 Витяг з протоколуВП 29
(С. Кубів) 13. Про проект постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 14.02.2018 № 
110"

76
02.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07576/08-17 Лист14437/0/2-18
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації з питань гендерної 
політики

77
06.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07593/08-17 Лист14789/0/2-18
(С. Дехтяренко) Про звернення депутатів 
Вільнянської районної ради щодо заборони 
розміщення каолінового кар’єру та збагачувальної 
фабрики ТОВ "Біляі'вський збагачувальний 
комбінат" на території Вільнянського району

78
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07594/08-06 Доручення32156/1/1-18
(В. Кістіон) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення Комишуваської селищної ради щодо 
критичної ситуації, пов’язаної з відміною зупинок 
залізничного транспорту

79
10.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07595/08-06 Доручення31946/1/1-18
(В. Кістіон) Про газопостачання

80
10.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07573/08-22 Лист01/32514
УКРЕНЕРГО
Про участь у відкритому обговоренні щодо 
встановлення ціни електричної енергії, яка 
переміщується між системами України та 
суміжними країнами 23.08.2018 (м. Київ)

81
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07566/08-22 Лист26-4765/1.2-18
Про забезпечення природним газом

82
06.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07365/08-23 Лист37-23-11/19113
Про співробітництво з Італійською Республікою в 
АПК

83
30.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07415/08-39 Лист5/4.1-8/7881-18
Про участь у нараді щодо замору риби у 
Молочному лимані 09.08.2018 (м. Київ)

84
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07503/08-39 Лист5/4-7/7977-18
Про надання переліку затверджених обласних 
програм, стратегій, планів про управління 
відходами

85
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07273/08-41 Лист4502-06/33014-0
Про надання інформації для участі у Китайській 
виставці 05-10.11.2018

86
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07279/08-21 Лист3631-06/32891-0
Про залучення центрів надання адміністративних 
послуг до прийняття повідомлень про небезпечну 
нехарчову продукцію від населення

87
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07346/08-41 Лист3904-05/33323-0
Про моніторинг здійснення державно-приватного 
партнерства

88
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

13



№
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

07472/08-22 Лист3904-05/33799-0
Про відміну наради з питань реконструкції 
Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" 09.08.2018 
(м. Київ)

89
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07478/08-21 Лист3622-06/33823-0
Про організацію надання адміністративних послуг

90
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07556/08-41 Лист4602-04/34315-0
Про проведення Першої внутрішньо-африканської 
торговельної ярмарки 11-17.12.2018 (м. Каїр, 
Єгипет)

91
09.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07561/08-31 Лист3305-04/34396-0
Про аналіз допорогових закупівель

92
09.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

07339/08-19 Лист22/4.2-3237-18
Про участі у нараді 09.08.2018 з питання 
актуалізації завдань та заходів Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України та пошуку джерел фінансування 
Програми

93
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07502/08-38 Лист22/2-3315-18
Про розміщення біл-бордів та сітілайтів проекту 
"Посада: простий українець" 13-26.08.2018

94
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07504/08-20 Лист22/4.2-3302-18
Про підготовку бюджетних запитів на 2019 рік та 
врахування потреби для виконання завдань 
Державної цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України

95
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

14



№
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

07336/08-38 Лист12-12/01-08
Про надання інформації для виготовлення 
історико-культурного календаря

96
01.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07575/08-38 Лист13-06/08-08
Про розміщення соціальної реклами 09-19.08.2018

97
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07480/08-22 Лист8476/25/10-18
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про звернення гр. Шешик А.І. щодо належного 
транспортного сполучення в с. Осипенко 
Бердянського р-ну

98
02.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

07356/08-37 Лист1193/10-1/15-18
Про надання інформації щодо історико-культурних 
заповідників

99
01.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07357/08-37 Лист1194/10-1/15-18
Про надання інформації щодо пам'яток, внесених 
до Державного реєстру нерухомих пам'яток 
України

100
01.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07533/08-34 Наказ3647
Про відзначення в Україні Дня фізичної культури і 
спорту

101
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07548/08-34 Лист6283/7.1
Про проведення заходів Мінмолодьспорту 
09-10.10.2018 (м. Святогірськ, м. Краматорськ)

102
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07553/08-35 Лист6293/3.1
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції підтримки та сприяння розвитку 
дитячого громадського руху в Україні на 2018-2022 
роки"

103
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

15



№
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

07371/08-32 Лист1/9-400
Про участь у конференції "Нова українська школа - 
запуск реформи, участь громад" 21.08.2018

104
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07455/08-33 Лист10.1-13/2077/203
Про надання інформації щодо забезпечення області 
лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення

105
01.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07525/08-33 Лист18.1/20915
Про участь у селекторній нараді з питань реалізації 
програми "Доступні ліки" 14.08.2018

106
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07267/08-19 Лист7/36-7610
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання реалізації у 2018-2020 роках Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року"

107
30.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07271/08-30 Лист7/34-7691
Про надання інформації щодо впровадження 
децентралізації влади в Україні

108
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07285/08-19 Лист9/36-253-18
Про подання даних для розрахунку індексу 
регіонального людського розвитку

109
31.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07286/08-19 Лист9/36-254-18
Про подання даних для розрахунку індексу 
конкурентоспроможності регіонів

110
31.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07289/08-19 Лист7/36-7580
Про погодження законопроектів "Про 
стимулювання розвитку регіонів" і "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України..."

111
27.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07308/08-19 Лист7/36-7584
Про погодження законопроектів "Про внесення 
змін до статті 24 (1) Бюджетного кодексу 
України..." та "Про внесення змін до Закону 
України "Про засади державної регіональної 
політики"

112
27.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07328/08-19 Лист7/19-7785
Про надання інформації для розрахунку субвенції 
на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

113
01.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07368/08-36 Лист7/19-7898
Про орієнтовний план реалізації проектів нового 
будівництва дитячих будинків сімейного типу

114
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07369/08-36 Лист7/19-7900
Про участь у відео-нараді з питань розвитку мережі 
дитячих будинків сімейного типу, ...08.08.2018

115
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07451/08-26 Лист7/10-7899
Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості підприємств за спожиті енергоносії

116
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07475/08-32 Лист7/19-7955
Про реалізацію проектів, які передбачають 
впровадження нового освітнього простору

117
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07479/08-26 Лист7/16-7952
Про встановлення опалювального газового 
обладнання в закладах охорони здоров'я у сільській 
місцевості

118
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07526/08-32 Лист7/19-8024
Про здійснення будівельних робіт та придбання 
обладнання у загальноосвітніх навчальних закладах

119
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Освіта і наука 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

07592/08-26 Лист7/10-8097
Про відкликання листа Мінрегіону від 26.01.2018 
№7/21-906 щодо здійснення розрахунків тарифів на 
послуги ЖКГ ДП "Розрахунковий центр послуг"

120
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07268/08-36 Лист14938/0/2-18/61
Про надання інформації щодо кількості 
патронатних сімей

121
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07269/08-35 Лист14910/0/2-18/38
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України"

122
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07295/08-28 Лист14963/0/2-18/57
Про запрошення на семінар-нараду 27-28.09.2018 
(м. Запоріжжя)

123
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07344/08-28 Лист15050/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

124
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07420/08-35 Лист15201/0/2-18/37
Про методичні рекомендації щодо соціального 
захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів 

125
04.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07422/08-28 Лист15166/0/2-18/39
Про контроль розподілу гуманітарної допомоги

126
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07423/08-28 Лист15169/0/2-18/39
Про контроль розподілу гуманітарної допомоги

127
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18



№
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

07425/08-28 Лист15134/0/2-18/29
Про внесення змін до чинного законодавства щодо 
відповідного матеріального заохочення 
військовослужбовців та інших осіб, яким 
присвоюється звання Героя України та вручається 
орден "Золота Зірка", шляхом виплати одноразової 
грошової винагороди

128
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07428/08-28 Лист15095/0/2-18/29
Про стан організації психологічної реабілітації 
учасників АТО

129
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07437/08-28 Лист15098/0/2-18/29
Про надання інформації щодо виплати компенсації 
сім'ям з дітьми, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

130
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07471/08-28 Лист15303/0/2-18/38
Про проведення вебекс-конференції з питань 
торгівлі людьми 09.08.2018

131
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07473/08-28 Лист15320/0/2-18/44
Про надання інформації щодо чисельності та 
видатків органів соціального захисту населення та 
служб у справах дітей

132
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07481/08-24 Лист2845/0/5-18/61
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення гр. Герасименка А.О. щодо 
отримання житла

133
31.07.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07272/08-20 Лист05130-13-21/202
Про надання інформації щодо добровільного 
приєднання територіальних громад

134
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07367/08-20 Лист04110-09-9/2004
Про підготовку бюджетних запитів до проекту 
державного бюджету на 2019 рік та проекту 
прогнозу державного бюджету на 2020-2021 роки

135
27.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07477/08-20 Лист05110-14-21/207
Про особливості складання проектів місцевих 
бюджетів на 2019 рік

136
03.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

07275/08-46 Лист8649/7.1.4/26-18
Про пропозиції щодо змін до Типового положення 
про громадську раду при міністерстві, ...

137
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Національна поліція України

07484/08-46 Постановаб/н
ПОСТАНОВА про витребування документів

138
26.07.2018від

№
від 07.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07260/08-39 Лист04/03-19/01927
Про скасування статусу пам'ятки природи 
"Запорізький 700-річний дуб"

139
30.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07519/08-40 Лист03/03-31/01934
Про надання копій витягів з технічної документації 
щодо нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок

140
30.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07520/08-40 Лист07275/03-32/03
Про інформацію щодо реєстрації права на землю

141
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07522/08-43 Лист01/03-27/01972
Про присвоєння почесного звання Остапенко Г.В.

142
03.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

20



№
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

07316/08-44 Лист001-5253/37
Про дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в 
районі

143
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07442/08-48 Лист001-5266/44
Про надання роз`яснень щодо необхідності 
оновлення мобілізаційних завдань 

144
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

07448/08-40 Лист01-01-43/3193
Про сприяння щодо організації спільної наради з 
питань вилучення земельних ділянок лісового 
фонду

145
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька міська рада

07384/08-33 Лист01/03-28/01965
Про забезпечення медичного супровіду фестивалю 
"Музика та небо" 18.08-19.08.2018

146
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Токмацька міська рада

07392/08-20 Лист2131/21-15
Про виділення коштів на фінансування бюджетної 
сфери

147
20.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07393/08-20 Лист2258/25-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2018 
році природоохоронних заходів 

148
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

07498/08-26 Лист09/09-1047
Про виділення коштів з резервного фонду на 
реконструкцію димової труби на котельній № 1 в м. 
Дніпрорудне

149
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

Депутати Запорізької обласної ради

07283/08-08 Депутатське звернення265
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про забруднення навколишнього середовища 
відходами виробництва ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

150
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07364/08-08 Депутатське звернення12
ДОР БУРЯК О.М.
Про освоєння коштів по об'єктах, які фінансуються 
з ДФРР

151
27.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07389/08-08 Депутатське звернення29
ДОР СУХІНА В.М.
Про недопущення скорочення працівників у 
поштових відділеннях Приазовського р-ну

152
01.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07404/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження пропозиції щодо використання 
коштів обласного бюджету на об'єкти спільної 
власності територіальної громади

153
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07405/08-08 Депутатське звернення0108/1
ДОР МАКСИМОВА І.М.
Про фінансування на придбання спортивних матів 
для ГО "Запорізька спільнота Кіокушин будо 
карате"

154
01.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07554/08-08 Депутатське звернення13
ДОР БУРЯК О.М.
Про засідання робочої групи 13.08.2018

155
09.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

07296/08-54 Лист3139/01-11
КУ "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" 
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙРАДИ
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
фельдшерсько-акушерського пункту в смт. 
Балабине

156
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07297/08-54 Лист3214/01-11
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на об'єкт 
"Блочно-модульні КОС смт. Чернігівка"

157
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07366/08-54 Лист2964/01-11
Про результати перевірки фінансово-господарської 
діяльності КЗ "Запорізька спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат спортивного 
профілю" ЗОР

158
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07409/08-54 Лист2590/01-05
Про розгляд питання щодо надання згоди на 
прийняття з державної у спільну власність 
автомобілів швидкої медичної допомоги 

159
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07410/08-54 Лист3315/01-11
МІЖНАРОДНА ГО "ЖИТТЯ ВИДАТНИХ 
ЛЮДЕЙ"
Про придбання книги "Патон - гордість України!"

160
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07534/08-54 Лист3274/01-11
МАОМС "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД"
Про надання роз'яснень щодо фінансування хворих 
на цукровий діабет

161
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07550/08-54 Лист3352/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про кандидатури до складу Соціальної експертної 
ради

162
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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07600/08-54 Лист3329/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на виконання заходів 
Цільової регіональної програми "Сільське 
подвір`я"

163
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07601/08-54 Лист3355/01-11
Про збільшення видатків на заробітну плату для КУ 
та КЗ соціального захисту населення ЗОР

164
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07602/08-54 Лист3320/01-11
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про приведення дорожнього покриття 
автомобільних доріг в належний стан

165
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07603/08-54 Лист3321/01-11
Про виділення коштів на оплату праці  працівників 
бюджетних установ

166
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07604/08-54 Лист3278/01-11
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Про підвищення посадових окладів педагогічним 
працівникам 

167
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07507/08-08 Депутатське звернення357
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
07.08.2018

168
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

07440/08-35 Лист1/06-01-358
Про облаштування зон для годування малюків

169
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Запоріжгаз"

07436/08-22 ЛистZp-Сл-8574-081
Про узгодження Заяви про наміри в складі розділу 
оцінки впливів на навколишнє середовище

170
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07454/08-22 ЛистZp02.2.2-Сл-856
Про припинення газопостачання у зв'язку з 
проведенням аварійно-відновлювальних робіт в 
с.Новотавричеське та с.Оленівка Оріхівського р-ну

171
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07265/08-22 Лист001-16/11992
Про забезпечення електропостачання споживачів

172
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07266/08-22 Лист001-40/11991
Про заборгованість за енергоносії Управління 
державного рибного господарства

173
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07401/08-22 Лист001-008/12209
Про перелік споживачів електроенергії та їх 
обладнання, для якого має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

174
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07414/08-40 Лист268/145/2-18
ПРЕДСТАВНИК О.А.БУРЛАЧЕНКО
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

175
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07449/08-22 Лист007-43/11943
Про Акт щодо визначення величини екологічної 
броні електропостачання ТОВ "ЗТМК"

176
31.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07450/08-22 Лист007-43/11944
Про Графік дій щодо визначення величини 
екологічної броні електропостачання ТОВ "ЗТМК"

177
31.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07483/08-22 Лист001-007/12299
Про вилучення ТОВ "ЗТМК" з переліку споживачів 
та їх обладнання, для якого має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

178
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07538/08-22 Лист001-16/12402
Про розчищення від дерев трас повітряних ліній в 
мережах ПАТ "Запоріжжяобленего"

179
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07539/08-22 Лист001-16/12404
Про ремонт кабельних мереж

180
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07311/08-32 Лист07/2039404
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

181
31.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07312/08-43 Лист07/2039874
Про оформлення дублікатів посвідчень Третьякову 
О.Б.

182
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07501/08-32 Лист1/10-6
Про приєднання ЗДІА до ЗНТУ

183
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07385/08-22 Лист04/03-1236
Про розгляд питання щодо залишення 
підприємства в переліку споживачів для якого 
встановлюється екологічна броня

184
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07386/08-22 Лист04/04-1228
Про погіршення ситуаціі в роботі підприємства у 
зв`язку з боргами щодо ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

185
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

07524/08-43 Лист62-7162
Про нагородження Дзікевича Є.В. (та інші)

186
03.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини
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07313/08-43 Лист3775
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 3309
Про нагородження Харченко Є.В. та Пилипенко 
Н.Г.

187
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07327/08-43 Лист3/33/23-2066
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Гончаренка В.М.

188
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

07552/08-44 Лист147
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про погашення заборгованості із заробітної плати

189
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07270/08-32 Листб/н
НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНИ "ПЛАСТ"
Про проведення 29.08-30.08.2018 навчального 
семінару МО Пласт-НСОУ

190
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07277/08-22 Лист320/129/2-18
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про погодження робочого проекту газопостачання

191
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07307/08-34 Лист42
ГО - ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Про участь волейбольної команди у Чемпіонаті 
Європи "Chelenger CUP"

192
26.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07309/08-22 Лист01/151
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

193
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07321/08-40 Лист912/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про стан розгляду клопотання щодо надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою

194
27.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07322/08-40 Лист913/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про стан розгляду клопотання щодо надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою

195
27.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07332/08-40 Лист30/07-2018
ТОВ "ЛЕНД-ЗЕТ 2018"
Про надання в оренду земельної ділянки

196
30.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07333/08-49 Лист08/1916
ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про касаційну скаргу на постанову суду 
апеляційної інстанції

197
30.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07363/08-49 Лист19/ІІ-2018
ТОВ "АГРОС-М"
Про заперечення проти клопотання ТОВ 
"Агрофірма "Славутич" від 02.07.2018 № 207

198
30.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07380/08-22 Лист49
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

199
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07390/08-18 Лист208
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії

200
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

07411/08-40 Лист123/0180
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про продовження терміну договору оренди 
земельної ділянки

201
30.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07412/08-40 Лист11-10-35/183
ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про виправлення технічної помилки в 
розпорядженні з земельних питань (від 31.01.2018 
№52)

202
31.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07447/08-43 Лист105-241
ПРАТ "ЗАПОРІЖКРАН"
Про нагородження Плясова С.В.

203
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07499/08-32 Лист02-08/18
НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНИ "ПЛАСТ"
Про проведення 29.08-30.08.2018 навчального 
семінару МО Пласт-НСОУ

204
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07555/08-22 Лист041
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про посвідчення водіїв з надання домедичної 
допомоги

205
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07568/08-22 Лист49
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

206
03.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07579/08-40 Лист533/05
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про внесення змін до Державного земельного 
кадастру на земельні ділянки

207
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07580/08-26 Лист10
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ВОСХОД"
Про вирішення питання оплати водопостачання

208
30.07.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07581/08-43 Лист983
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Калашнікова Н.О. (інші)

209
07.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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07584/08-28 Листб/н
ОБЛАСНА ГО "ДИВОСВІТ"
Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю

210
10.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07591/08-22 Листб/н
ТОВ "НИКТЕПЛО"
Про отримання ліцензії на виробництво теплової 
енергії

211
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07280/08-40 Листб/н
ФОП ТРУСОВА Л.А.
Про надання копій документів щодо звернень з 
питань поновлення договору оренди земельної 
ділянки

212
30.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07282/08-20 Лист203
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення бюджетних коштів для закупівлі 
серверного обладнання

213
31.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07325/08-48 Лист67/п
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про виділення коштів для виготовлення БПЛА

214
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07443/08-37 Лист327/Д
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про проведення заходу з 01.08-30.08.2018

215
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07529/08-44 Лист25
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО МЕЛІТОПОЛЬ
Про виникнення колективного трудового спору 
(конфлікту)

216
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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07599/08-37 Лист329
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про проведення 24.08.2018 експедиції міцва мобіля

217
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

07358/08-37 Лист479
Про реалізацію проекту "Реконструкція та 
благоустрій об'єктів інфраструктури НЗ 
"Хортиця"..."

218
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07359/08-40 Лист478
Про виправлення помилки у розпорядженні голови 
ОДА від 27.07.2018 №396

219
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07315/08-22 Лист9-18
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про заміну представника громадськості у складі 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

220
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07329/08-43 Лист56
ГО "ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про присвоєння почесного звання Булах Г.О.

221
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07330/08-43 Лист57
ГО "ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про нагородження Мєрєнкової В.В.

222
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07558/08-40 Лист7
ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ" (та 
інші)
Про розірвання договорів оренди землі з 
фермерськими господарствами

223
25.07.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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07438/08-26 Лист18
ОСББ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ДОБРОБУТ"
Про оплату за користування нежилим приміщенням 
по вул. Бочарова, 30

224
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07510/08-26 Лист54
ОСББ "БОРОДІНСЬКА 5"
Про роботу аварійної служби ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

225
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07512/08-22 Листб/н
ОСББ "ФОРТЕЦЯ" (ТА ІНШІ)
Про будівництво ТОВ "Придніпровська БІОТЕС" в 
промисловій зоні житлового мікрорайону 
"Ковальський"

226
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

07459/08-49 Лист335/5795/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали щодо ТОВ "Антикор Запоріжжя"

227
18.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07460/08-49 Лист2/311/906/2018
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду за позовом Гавілей М.М.

228
03.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

07335/08-21 Лист125
ТРОЯНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 
БЕРДЯНСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про реконструкцію аварійної будівлі під створення 
спортивного центру

229
20.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07500/08-32 Лист35-01/2225
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про участь у конференції з питань створення 
"Запорізької політехніки" 04.09.2018

230
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Херсонська ОДА

32
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07305/08-51 Лист75-5541/0/18/13
Про електронну взаємодію СЕВ ОВВ

231
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07374/08-16 Лист04-01/2174
(В. Ковальчук) ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Про загрозу втрати земельних ділянок

232
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07417/08-16 Лист09-07/266
(П. Головащук) Про пропозиції щодо поїздок Глави 
держави до регіонів

233
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

07560/08-16 Лист04-01/2289
(В. Ковальчук) Про організацію проведення 
дитячих пришкільних таборів з поглибленим 
вивченням англійської мови "Go Gamp"

234
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

07577/08-16 Лист04-01/2302
(В. Ковальчук) Про заходи з відзначення Дня 
Державного Прапора та Дня незалежності України

235
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07537/08-43 Лист01-41/0695
Про нагородження Павлика В.В. (інші)

236
02.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07610/08-21 Лист2552/01-30
Про включення представників РДА у діяльність 
комісії ДП "Бердянський морський торговельний 
порт"

237
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

07433/08-20 Лист01-16/0673
Про перереєстрацію ТОВ "Україна" за 
місцезнаходженням підприємства

238
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Василівська райдержадміністрація

07551/08-22 Лист01-30/1060
Про затвердження паспорту маршруту "Широке - 
Василівка (АС)"

239
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07391/08-20 Лист01.1-20/0348
Про виділення коштів на компенсацію ризику 
населення, що проживає на території зони 
спостереження

240
30.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07376/08-43 Лист199/01-15
Про нагородження Дармороза С.І.

241
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07378/08-43 Лист198/01-15
Про нагородження Хорішка М.М.

242
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07290/08-43 Лист01-18/0747
Про нагородження Якименко О.Г.

243
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07465/08-43 Лист01-18/0758
Про нагородження Шатохіної Н.В.

244
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07292/08-43 Лист02-57/89-к
Про присвоєння почесного звання Гахарії М.А.

245
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07320/08-22 Лист01-22/321
Про проведення ремонтних робіт на автодорогах 
місцевого значення загального користування

246
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07377/08-43 Лист02-57/91-к
Про нагородження Курбаки С.І.

247
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Михайлівська райдержадміністрація

07318/08-20 Лист1364/08-31
Про освоєння коштів освітньої субвенції

248
27.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07487/08-20 Лист03-34/0436
Про освоєння коштів для оснащення кабінетів 
інклюзивно-ресурсного центру

249
20.07.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07606/08-20 Лист01-01-16/0741
Про субвенцію на співфінасування проекту 
будівництва Тернуватської амбулаторії сімейної 
медицини

250
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07394/08-40 Лист01-35/0598
Про вирішення питання щодо передачі земельної 
ділянки ТОВ "БАСАНЬ-ЕЛІОС"

251
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07395/08-43 Лист01-26/0580
Про нагородження Бородавко А.М.

252
26.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07474/08-40 Лист1381/01-03
Про укладення договору оренди землі ПАТ 
"Новополтавський кар'єр"

253
03.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07544/08-43 Лист01-42/0614
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Соломці В.Ю.

254
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07586/08-22 Лист01-22/0843
Про вирішення питання проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах

255
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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Розівська райдержадміністрація

07278/08-21 Лист01-36/276
Про ситуацію навколо продажу промислової бази 
ДП "Облавтодор"

256
04.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07489/08-42 Лист14-09/0692
Про погодження звільнення Нечипоренка В.М.

257
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07256/08-42 Лист01-11/0415
Про погодження переведення Кривного Є.В.

258
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07257/08-42 Лист01-11/0414
Про погодження призначення Кужель В.В.

259
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07319/08-42 Лист01-11/0415
Про погодження переведення Кривного Є.В.

260
31.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07549/08-42 Лист01-11/0434
Про проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади

261
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07482/08-35 Лист01-46/0483
Про роботу дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку "Вогник"

262
02.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

07535/08-30 Лист01-24/237
Про внесення змін до Перспективного плану в 
частині визначення належності Пришибської 
селищної ради до Михайлівської ОТГ

263
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Пологівська райрада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

07532/08-32 Лист01-27/233
Про виділення шкільних автобусів для перевезення 
дітей

264
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07281/08-27 Лист233
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання висновку, щодо об'єднання 
територіальних громад

265
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07324/08-20 Лист1934
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на забезпечення 
незахищених верств населення індивідуальним 
опаленням

266
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07338/08-19 Лист01-48/2438
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції для відбору інвестиційних проектів

267
30.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07353/08-20 Лист1321
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання гусеничного екскаватору

268
30.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07381/08-30 Лист02-01/0975
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ
Про утворення спільної робочої групи щодо 
утворення ОТГ

269
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07382/08-22 Лист01-59/706
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання з відновлення 
газопостачання для жителів селища Зарічне

270
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07387/08-22 Лист558
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про відновлення електропостачання

271
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07396/08-22 Лист02-01-23/1167
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання капітального ремонту 
дороги від села Петро-Михайлівки до села 
Улянівки

272
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07398/08-20 Лист02-121/1072
Про внесення змін до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів у 2018 році

273
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07431/08-22 Лист885
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання роз`яснень щодо розміщення 
бігбордів

274
30.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07444/08-26 Лист02-01-47/470
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання щодо ліквідації стихійних 
сміттєзвалищ

275
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07445/08-26 Лист02-01-47/469
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання щодо обрізки дерев на 
дорогах до сел сільської ради

276
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07446/08-22 Лист01-60/711
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про відміну зупинок на приміському сполучені 

277
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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документа

07488/08-45 Лист239
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

278
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07506/08-30 Лист02-01/0987
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проекти рішень щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

279
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07541/08-22 Лист02-01-26/562
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо збереження зупинок 
приміського поїзду

280
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07596/08-26 Лист1961
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про включення до програми "Питна вода 
Запорізької області"

281
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07611/08-22 Лист01-48/2575
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання налагодження 
пасажирських перевезень приміських сполучень

282
10.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Якимівська райрада

07597/08-20 Лист1962
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів для переведення мешканців 
багатоквартирних будинків смт Якимівка на 
індивідуальне опалення

283
08.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі
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(адресат)
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07294/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення коштів обласного бюджету на 
співфінансування проекту "Капітальний ремонт та 
термомодернізація..."

284
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07350/08-43 Доповідна запискаб/н
Про оголошення Подяки Аксьоновій С.О.

285
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

07287/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання пропозицій щодо можливих джерел 
фінансування проведення екологічного аудиту ЗДП 
"Кремнійполімер"

286
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07397/08-20 Лист04-09.1/506-811
Про стан використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

287
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07466/08-20 Лист05.1-09.1/533-81
Про надання інформації щодо надходжень митних 
платежів за липень 2018 року

288
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07598/08-20 Лист06.2-09/395-823
Про стан використання субвенції

289
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ 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

07261/08-43 Лист01/5-10/3683
Про нагородження Соловйова Є.О. (та інші)

290
25.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07299/08-29 Лист01/2-27/3783
Про внесення змін до Акту прийому готовності 
навчального закладу до нового навчального року

291
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07513/08-29 Лист01/2-27/3817
Про планування комплексних заходів державного 
контролю

292
02.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07334/08-40 Лист13-8-0.8-5072/2-
Про направлення копії плану роботи на ІІ півріччя 
2018 року

293
01.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07608/08-40 Лист0-8-0.6-272/5/2-1
Про передачу договорів оренди землі

294
10.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07609/08-40 Лист0-8-0.4-958/90-1
Про проведення перевірки дотримання вимог 
земельного законодавства стосовно земельної 
ділянки для будівництва комплексу "Запорізька 
Січ"

295
10.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

07521/08-22 Лист08/01.1-12/6010
Про встановлення екологічної броні 
електропостачання ТОВ "ЗТМК"

296
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07559/08-28 Лист08/03.4-05/5976
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
ДП "Запорізький облавтодор"

297
03.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

07456/08-33 Лист11-02-15/4942
Про вжиття заходів щодо недопущення спалаху на 
гостру кишкову інфекцію

298
03.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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07607/08-33 Лист11-02-15/4954
Про вжиття заходів щодо контролю за об'єктами, 
які здійснюють реалізацію вуличної їжі

299
03.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07523/08-43 Лист2571/01/3-18
Про нагородження Єреська М.Л. (та інші)

300
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07578/08-46 Лист1929/01/08-2018
Про заходи щодо протидії стихійної торгівлі

301
07.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07583/08-46 Лист1925/01/08-2018
Про перекриття руху транспорту громадянами з 
вимогами відновлення електропостачання

302
06.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

07540/08-43 Лист14414/06
Про нагородження Коровки С.В. (інші)

303
30.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління юстиції

07567/08-49 Лист06-18/7257
Про відзив на касаційну скаргу

304
08.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07463/08-49 Ухвала908/71/18
Про ухвалу суду за позовом ПАТ "Янцівський 
гранітний кар`єр"

305
26.07.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

07276/08-26 Лист2611/04
Про вирішення питання врегулювання 
несприятливої екологічної ситуації щодо очисних 
споруд

306
01.08.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області
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07557/08-20 Лист2021/9/08-01-12-
Про відшкодування сум ПДВ ДП 
"Мелітопольський завод "Гідромаш"

307
07.08.2018від

№
від 09.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

07543/08-43 Лист39/91/08-70-04
Про нагородження Тищенка А.М.

308
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07511/08-43 Лист18/01-508
Про нагородження Козюпи Л.А.

309
06.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07352/08-48 Лист1222/4
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку у районній адміністрації Запорізької міської 
ради по Вознесенівському району

310
31.07.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07355/08-48 Лист1243
Про внесення змін до Програми забезпечення 
територіальної оборони

311
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

07310/08-39 Лист02-47/3180
Про результати проведення рибоохоронних заходів

312
27.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07298/08-48 Лист101/1740
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про перерозподіл коштів

313
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07399/08-40 Лист866/01-14
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ
Про скасування права постійного користування  
земельною ділянкою

314
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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07402/08-46 Лист8638/73/2018
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо декларації про 
відходи ПП "Птахофабрика Прилуцького"

315
30.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07430/08-40 Лист11676
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо акту 
приймання-передачі земельної ділянки Хасанової 
С.М.

316
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07572/08-33 Лист03.02-27/1817
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ 
ЦЕНТР
Про затвердження Комплексного плану заходів 
щодо санітарної охорони території Запорізької 
області

317
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07351/08-46 Лист05/1-965вих-18
Про недопущення виключення ТОВ "ЗТМК" з 
переліку споживачів, яким має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

318
01.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07457/08-46 Лист17/1-4657вих16
Про надання інформації щодо інвентаризації 
земельних ділянок

319
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

07262/08-21 Лист02-13-03764
Про перевірку об'єктів державної влади

320
27.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07545/08-21 Лист02-29-03979
Про проведення перевірки робочою групою 
09.09.2018

321
08.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

Управління державної судової адміністрації в Запорізькій 
області

07485/08-49 Лист08-03/2986
Про відповідь на відзив на позовну заяву про 
усунення перешкод у користуванні земельною 
ділянкою

322
03.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

07467/08-46 Лист3978/39/107/03-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин

323
06.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07291/08-46 Лист59/27-282нт
Про функціонування очисних споруд у смт Більмак

324
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07515/08-46 Лист59/3/3-1099нт
Про надання інформації стосовно  Стойки Р.В. (та 
інші)

325
30.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07516/08-46 Лист59/3/3-1108нт
Про надання інформації стосовно Забудського Д.І.

326
31.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07517/08-46 Лист59/3/3-1099нт
Про надання інформації стосовно Стойки Р.В. (та 
інші)

327
30.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07518/08-46 Лист59/3/3-1107нт
Про надання інформації стосовно Шамазова С.К.

328
31.07.2018від

№
від 08.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07293/08-43 Лист04-08-09-15/338
Про нагородження Рахуби О.В. та Терещенко Т.К.

329
30.07.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07585/08-20 Лист04-08-07-15/356
Про надання інформації щодо результатів 
фінансового аудиту Департаменту екології та 
природних ресурсів ОДА

330
09.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07259/08-45 Лист21-38-1229
Про забезпечення проведення чергових виборів 
Президента України 2019 року

331
30.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

07589/08-49 Ухвала808/2832/17
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Профтаксі 1"

332
26.07.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07590/08-49 Ухвала808/2832/17
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Профтаксі 1"

333
26.07.2018від

№
від 10.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

07605/08-22 Лист1975/09/14-18
Про надання інформації щодо травмованих у 
транспортній події

334
10.08.2018від

№
від 10.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07306/08-29 Лист16-11807/161
Про погодження проекту наказу МВС  "Про 
затвердження Табеля термінових та строкових 
донесень з питань цивільного захисту"

335
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07340/08-29 Лист16-11915/161
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
Типового положення про територіальні курси 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, 
навчально-методичні центри цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності"

336
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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07349/08-29 Лист16-11913/162
Про проведення тренування органів управління та 
сил цивільного захисту Чернівецької 
територіальної підсистеми щодо дій у разі 
виникнення надзвичайної ситуації на Дністровській 
ГЕС/ГАЕС

337
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07441/08-29 Лист16-11860/163
Про затвердження Рекомендацій щодо 
проектування та розрахунку зони впевненого 
приймання звукового сигналу про небезпеку 
"УВАГА ВСІМ!"

338
02.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07452/08-29 Лист01-11661/92
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану комплектування 
Інституту державного управління у сфері 
цівільного захисту..."

339
31.07.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

07429/08-29 Лист16-11918/162
Про впровадження національного стандарту

340
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

07505/08-28 Лист6238/3/9-ДП-18
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві"

341
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

07323/08-20 Лист1995/3/6.1-5
Про пропозиції щодо розподілу обсягу субвенції на 
утримання автомобільних доріг

342
02.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07372/08-20 Лист2005/3/6.1-5
Про пропозиції щодо розподілу обсягу субвенції на 
утримання автомобільних доріг

343
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07486/08-31 Лист2021/3/9.3-5
Про участь у семінарі з питань закупівель у 
дорожній галузі 29-30.08.2018 (м. 
Івано-Франківськ)

344
07.08.2018від

№
від 07.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07536/08-22 Лист2033/3/13-5
Про проведення 13.09.2018 семінару м.Київ

345
07.08.2018від

№
від 08.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07303/08-26 Лист107-01/15/5-18
Про надання інформації щодо стану оснащеності 
будівель вузлами комерційного обліку 
комунальних послуг

346
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07304/08-22 Лист108-01/17/5-18
Про участь у відборі  муніципальних проектів у 
сфері теплопостачання

347
01.08.2018від

№
від 02.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07416/08-22 Лист113-01/15/5-18
Про надання інформації щодо тарифу на вивезення 
твердих побутових відходів для бюджетних 
організацій

348
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07427/08-26 Лист112-01/15/5-18
Про зняття з контролю листа від 02.07.2018 № 
94-01/15/5-18

349
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

07383/08-42 Лист23-11/291
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців у вересні 2018 року

350
27.09.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

07403/08-22 Лист6917/17.2/7-18
Про участь у нараді щодо тарифів для ДП "НЕК 
"Укренерго" 07.08.2018 (м. Київ)

351
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення

07406/08-37 Лист17/1162
Про сприяння у реалізації заходів, пов`язаних з 
вимкненням аналогового телевізійного мовлення в 
Запорізькій області

352
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

07255/08-47 Лист10-21/32444/18
Про участь у семінарі "Ділова доброчесність..." 
02.08.2018 (м. Дніпро)

353
31.07.2018від

№
від 01.08.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

07345/08-47 Лист34-04/32997/18
Про конфлікт інтересів стосовно кандидатури 
Авдєєнка А.І. 

354
02.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

07407/08-41 Лист2222/02.0-7.1
Про організацію візиту до Китаю в рамках виставки 
"China International Import Expo" з 3.11-5.11.2018

355
06.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

07421/08-21 Лист10-21-15518
Про приватизацію ДП "Кремнійполімер"

356
03.08.2018від

№
від 06.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07360/08-37 Лист01/1431
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ
Про інформаційні матеріали до змісту відзначення 
27-ї річниці Незалежності України

357
03.08.2018від

№
від 03.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

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