
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.08.18 по 16.08.18

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

07637/08-15 Лист04-15/12-588
Про сприяння у будіництві з'єднувального каналу 
для відновлення водного сполучення Азовського 
моря з Молочним лиманом

1
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07722/08-15 Лист029/072
ПІДКОМІТЕТ З ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
Про надання інфорамції для необхідного 
фінансування програми "Питна вода України

2
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Народні депутати України

07830/08-08 Депутатське звернення187/02-08-15584
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Борисенко А.В.

3
26.07.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07708/08-44 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ"
Про сприяння у організації зустрічі делегації США 
з представниками ветеранського та волонтерського 
руху області 27.08.2018

4
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми



№
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

07759/08-41 Лист
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Пасько О.А. на семінар до м. 
Берлін 27-31.08.2018

5
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07786/08-41 Лист1/2
AQSEPTENCE GROUP
Про участь у проекті з водопостачання курорту 
Кирилівка

6
08.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07641/08-22 Листб/н
ТРЕТЕЦЬКА О.О.
Про результати конкурсу з визначення 
автомобільних перевізників

7
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07652/08-40 Листб/н
МАСЮТА Т.І.
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

8
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07653/08-40 Листб/н
МАСЮТА Н.А.
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

9
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07678/08-49 Листб/н
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІФГ 
КАПІТАЛ"
Про проведення перевірки щодо реєстрації і 
проживання неповнолітніх осіб у житлових 
будинках

10
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07690/08-41 Лист006-354/08-18
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ
Про проведення зустрічі стосовно ситуації, яка 
склалася в акваторії Азовського моря 16.08.2018

11
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07714/08-28 Лист239
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про оздоровлення дітей працівників органів 
виконавчої влади

12
06.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07720/08-22 Лист153
ТОВ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Про співробітництво

13
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07739/08-22 Листб/н
ШУЛЯКОВ А.В.
Про результати перевірки підприємств, що 
приймають участь у конкурсі міжміських та 
приміських пасажирських перевезень

14
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07803/08-40 Листб/н
СТЕПАНЕНКО А.М.
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

15
09.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07822/08-22 ЛистЕЕЦ-17/4434
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на вересень 
2018 р.

16
06.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07833/08-38 Лист13900
Про друк видання "Почесні імена України - еліта 
держави"

17
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Посольства

07659/08-41 Лист02-05/730
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

18
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

3



№
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

07676/08-49 Ухвала826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД М. 
КИЄВА
Про прийняття справи за позовом Балакан Т.А. до 
провадження

19
07.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07677/08-49 Ухвала826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД М. 
КИЄВА
Про прийняття справи за позовом Балакан Т.А. до 
провадження

20
07.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07780/08-49 Ухвала908/2460/17
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо апеляційної скарги ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

21
08.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07613/08-06 Доручення32233/1/1-18
(С. Кубів) НДУ ПАВЛЕНКО Ю.О.
Про бесперебійне електропостачання та 
встановлення екологічної броні для ТОВ "ЗТМК"

22
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07616/08-06 Лист31940/1/1-18
Про вирішення питання щодо своєчасної виплати 
заробітної плати, відпускних та допомоги на 
оздоровлення педагогічним працівникам

23
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07617/08-18 Лист1644-18
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом липня 2018 року

24
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

07671/08-17 Лист14926/0/2-18
(С. Дехтяренко) МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬРАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільних доріг Т-08-10 та Т-08-17

25
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4



№
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

07697/08-17 Лист14976/0/2-18
(С. Дехтяренко) ОСББ "БОРОДИНСЬКА 5"
Про непрофесійну роботу аварійної служби ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

26
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07750/08-17 Лист15044/0/2-18
(С. Дехтяренко) АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ
Про проведення семінар-нарад з розвитку галузі 
ЖКГ

27
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07752/08-06 Доручення27421/17/1-18
(Г. Зубко) Про недопущення припинення 
постачання рідкого хлору

28
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07754/08-17 Лист15010/0/2-18
(В. Федорчук) НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬРАДА
Про передачу шкільного автобуса у комунальну 
власність

29
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07811/08-17 Лист15126/0/2-18
(В. Федорчук) Про розгляд звернень Піщанської та 
Токмацької райрад щодо впровадження реформ в 
галузях медицини та освіти

30
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07812/08-06 Доручення32763/1/1-18
(П. Розенко) НДУ КУПРІЙ В.М.
Про розгляд звернення Толмачової І.М.

31
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07815/08-06 Доручення33064/1/1-18
(В. Федорчук) ЗЕЛЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА ТА 
ІНШІ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

32
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07816/08-06 Доручення50130/99/1-17
(П. Розенко) Про виконання Плану заходів з 
виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

33
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5



№
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

07817/08-06 Доручення32538/1/1-18
(П. Розенко) Про звіт щодо результатів аудиту 
видатків за рахунок додаткового обсягу освітньої 
субвенції

34
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07818/08-17 Лист15191/0/2-18
(С. Дехтяренко) ОСББ "БЛАГОДАТЬ-11"
Про заміну ліфтів та ремонт будинку

35
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

07675/08-49 Лист50/05-793
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Відзив на касаційну скаргу Веселівської селищної 
ради

36
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

07639/08-39 Лист5/1-7/8214-18
Про участь у засіданні Координаційної ради з 
питань реалізації Національної стратегії управління 
відходами  в Україні до 2030 року 16.08.2018

37
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07810/08-39 Лист5/4.1-8/8397-18
Про попередження загрози виникнення 
надзвичайної ситуації, пов'язаної з ризиком замору 
риби у Молочному лимані

38
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07666/08-21 Лист4501-06/35128-0
Про зміни у процедурі встановлення категорій 
готелям

39
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07698/08-19 Лист3031-05/35230-0
Про надання постанови КМУ від 11.07.2018 № 546 
"Про схвалення Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 1019-2021 роки"

40
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07785/08-43 Лист2202-05/34411-0
Про нагородження Плевака Ю.А.

41
09.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07813/08-20 Лист2713-09/35887-0
Про надання інформації щодо стану погашення та 
залишок боргу за фінансовою допомогою

42
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

07751/08-19 Лист22/4.2-3501-18
Про результати наради  з реалізації завдань 
Державної цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України

43
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07798/08-19 Лист22/4.2-3542-18
Про регіональні стратегії розвитку

44
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07694/08-34 Наказ3647
Про відзначення в Україні Дня фізичної культури і 
спорту

45
07.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07730/08-20 Лист6396/4.1
Про розподіл бюджетних коштів між 
олімпійськими видами спорту

46
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07763/08-34 Лист6395/4.7
Про надання інформації щодо забезпечення 
лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення спортсменів у регіонах

47
08.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони
7



№
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

07688/08-21 Лист503/5/7517
Про завершення будівництва  житлового будинку 
ДП "Укрконверсбуд"  в м. Мелітополь

48
03.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07651/08-25 Лист7/19-8131
Про надання інформації  щодо реалізації проектів 
нового будівництва  малих групових будинків та 
дитячих будинків сімейного типу

49
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07660/08-27 Лист7/14-8127
Про проведення 17.08.2018 проведення 
онлайн-конференції 

50
08.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07680/08-26 Лист7/9-8083
Про екологічну оцінку проектів документів 
державного планування

51
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07706/08-41 Лист7/12-8030
Про підготовку до проведення Форуму регіонів 
Білорусі та України

52
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07711/08-41 Лист7/12-7530
Про підготовку та проведення Форуму регіонів 
Білорусі та України

53
26.07.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07784/08-33 Лист7/19-7743
Про фінансування проектів та заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості

54
01.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ 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

07788/08-19 Лист8/36-25-18
Про подання даних для розрахунку індексу 
конкурентоспроможності регіонів

55
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07614/08-28 Лист15661/0/2-18/44
Про використання бюджетних видатків на 
оздоровлення осіб з інвалідністю

56
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07615/08-28 Лист15689/0/2-18/22
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

57
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07669/08-35 Лист01527/0/2-18/57
Про право дітей на виховання та проживання у сім'ї

58
12.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07670/08-35 Лист15729/0/2-18/37
Про надання додаткових коштів субвенції з 
державного бюджету для забезпечення житлом 
дітей-сиріт та осіб з їх числа

59
12.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07707/08-28 Лист15670/0/2-18/44
Про ефективне використання бюджетних коштів 
для забезпечення санаторно-курортного лікування  
постраждалих учасників Революції Гідності

60
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07749/08-28 Лист15868/0/2-18/19
Про надання інформації щодо оснащення 
комп'ютерним обладнанням органів соціального 
захисту населення

61
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07753/08-28 Лист15821/0/2-18/51
Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії 
подолання бідності

62
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

9



№
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

07683/08-39 Лист01-5421/26
Про внесення змін до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів,  які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища

63
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07691/08-25 Лист01-5311/26
Про співфінансування капітального ремонту ДНЗ 
№ 41 в м. Бердянськ

64
07.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07695/08-33 Лист01103-19/01093
Про медичний супровід заходу

65
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07801/08-22 Лист970/09
Про ремонт дороги на с. Креміно

66
13.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

07715/08-33 Лист2224/22-29
Про виділення коштів для забезпечення інсулінами 
хворих на цукровий діабет

67
01.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

07762/08-26 Лист02-13/584-3
Про включення проекту "Реконструкція 
Ново-Пилипівського водогону" до 
Загальнодержавної програми "Питна вода України"

68
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Токмацька міська рада

07807/08-39 Лист382
Про перерозподіл бюджетних коштів на реалізацію 
природоохоронних заходів

69
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

10



№
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

07686/08-39 Лист09/09-1056
Про призупинення будівельних робіт на об'єкті 
"Реконструкція приймальної камери очисних 
споруд м. Дніпрорудне Запорізької області"

70
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

07721/08-40 Рішення1
Про передачу Комунальній установі 
"Кам'янсько-Дніпровський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги" на умовах 
постійного користування земельної ділянки по вул. 
Гоголя, 50 с. Велика Знам'янка

71
06.07.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07770/08-33 Лист02-01-21/2885
Про співфінансування будівництва сімейної 
амбулаторії в с. Велика Знам'янка

72
24.06.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07792/08-22 Лист02-01-21/3120
Про закупівлю гусеничного бульдозера

73
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

07638/08-08 Лист02-01-15/1450
Про розгляд звернення ініціативної групи щодо 
катастрофічного стану очисних споруд та 
каналізаційної системи  м. Оріхова

74
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

07689/08-26 Лист1590
ПРИАЗОВСЬКА ОТГ
Про придбання спеціалізованої техніки

75
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11



№
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

07814/08-08 Депутатське звернення16.08
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про виділення коштів для КУ "Веселівський 
психоневрологічний інтернат"

76
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07663/08-54 Лист3335/01-11
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про скорочення діалізної черги

77
11.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07664/08-54 Лист01-26/0559
Про формування проектів кошторисів на 2019 рік

78
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07673/08-54 Лист3356/01-11
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2018 
році природоохоронних заходів

79
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07701/08-54 Лист3314/01-07
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про скорочення центрів та станцій переливання 
крові, а також відділень трансфузіології

80
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07702/08-54 Лист3001/01-11
Про погашення заборгованості по заробітній платі 
на підприємстві "Василівський район електричних 
мереж" ПАТ "Запоріжжяобленерго"

81
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07703/08-54 Лист3383/01-13
Про визначення меж та зон музею-заповідника 
"Садиба Попова"

82
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07779/08-54 Лист3442/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про включення до участі у Регіональній цільовій 
програмі "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки

83
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12
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07789/08-54 Лист01-26/0565
Про виділення додаткових асигнувань в 2018 році 
по КФК 0110150

84
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07827/08-08 Депутатське звернення359
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо пропозицій депутатів 
облради з соціально-економічного розвитку області

85
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

07738/08-22 Лист007-41/
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

86
08.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07687/08-40 Лист02-06-08/48
Про врегулювання суперечності щодо визначення 
форми власності земельної ділянки 

87
02.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

07766/08-43 Лист37/1233
ВЧ А2176
Про нагородження Зосименка О.О. та інших

88
07.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07820/08-43 Лист3/29/24-2007
Про нагородження Маковійчука В.В. (інші)

89
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

07681/08-21 Лист50-54/18009
Про сприянння у прийнятті законопроекту № 3131 
"Про внесення зміни до статті 11 Закону України 
"Про управління об'єктами державної власності"

90
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

13
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07685/08-22 ЛистДН-З-02-44/318
Про проведення спільної наради з керівництвом 
ГУНП щодо забезпечення збереження вантажів

91
06.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07643/08-40 Лист9489/3-18/39
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про проблемні питання, що виникли під час 
реалізації проектів

92
07.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07654/08-40 Лист10/1768
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про вирішення питання щодо затримки документів

**Видані розпорядження голови ОДА від 
21.08.2018 № 450;451**

93
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07682/08-22 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про надання копій документів водіїв

94
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07716/08-22 Лист54
ТОВ "АТП АСА"
Про наявність посвідчень у водіїв підприємства 
щодо надання домедичної допомоги

95
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07727/08-40 Лист61
ПП "КОРУНД"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

96
30.07.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07737/08-26 Лист1533/13-8
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХ-ТЕПЛОСЕРВІС"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності

97
08.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07741/08-22 Лист193
ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"
Про проведення моніторингу промислового 
майданчика

98
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

14
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07747/08-43 Лист01/419
ТДВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №5"
Про нагородження Шестопалова Б.Б.

99
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07773/08-22 Лист3/01-141
Про підтримку національних виробників

100
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07783/08-22 Лист960/01-70р
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про забезпечення  порожнім рухомим складом

101
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Інші асоціації, акціонерні товариства, 

ТОВ
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07806/08-37 Лист272/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення Міжнародного Дня людей 
похилого віку та Дня ветерана

102
14.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07620/08-44 Лист013ЄРУ
Про проведення заходу по вшануванню Героїв 
Іловайська 29.08.2018

103
12.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07712/08-44 Лист10/08.18
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про відвідання заходу 05.08.2018 в с. Легедзино 
Черкаської області

104
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07731/08-22 Лист9
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про результати перевірки претендентів на участь у 
конкурсі з визначення переможців на 
обслуговування маршрутів

105
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

15
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07799/08-22 Листб/н
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про перевірку перевізників-претендентів на участь 
у конкурсах з перевезення пасажирів

106
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07832/08-44 Лист1508/2018
ГО "БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ БЕРДЯНСЬК"
Про перевірку відділу освіти м. Бердянськ щодо 
законності формування груп в дошкільні навчальні 
заклади

107
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07640/08-40 Лист80
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою КП "Житлосервіс"

108
06.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07804/08-26 Лист01-12/1629
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МР
Про зміни даних у документах на отримання 
ліцензії на провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

109
13.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07831/08-39 Лист267
КП "ЧИСТОТА" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополь з коштів обласного екофонду в 2019 
році

110
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Редакції газет

07705/08-38 Лист76
Про участь у заході з питання реформування 
комунальної преси 21.08.2018

111
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Спортивні товариства

07776/08-34 Лист82
Про нагородження Черткова Є.О.

112
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Суди

16
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07782/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Міщенко Е.О.

113
07.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07808/08-49 Лист2/330/33/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про копію рішення суду по справі Хасанової А.М.

114
10.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

07665/08-43 Лист4521
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Денисенко О.О. (інші)

115
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07787/08-33 Лист01-07/983
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"
Про придбання апаратури для радіотерапії, 
електротерапії та фізичної терапії

116
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

07760/08-32 Лист01.01-22/1502
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про оптимізацію закладів вищої освіти

117
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07772/08-22 Лист01-26/880
ЗДІА
Про енергетичну ефективність будівель

118
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

07684/08-37 Лист1412/32-05-27/6-
Про проведення туристичного фестивалю 
"Відпочивай активно!" 21-23 вересня 2018 року

119
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Чернігівська ОДА
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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

07736/08-21 Лист03-03/5046
Про участь у бізнес-фестивалі "Разом до успіху" 
02.09.2018

120
10.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

07734/08-22 Лист01-16/0684
Про сприяння у відновленні маршруту Гуляйполе - 
Бердянськ

121
08.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07735/08-43 Лист01-16/0681
Про нагородження Селезньової В.Є.

122
08.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07743/08-37 Лист01-16/0695
Про відрядження заступника голови 
облдержадміністрації Бабаніна О.О. до 
Більмацького району для участі у заходах з 
відзначення Дня Державного Прапора України

123
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07823/08-20 Лист01-22/1081
Про використання державної субвенції 

124
14.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07744/08-23 Лист01-01-13/0479
Про фінансування робіт з розвитку зрошувальної 
системи

125
03.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07805/08-43 Лист03-34/0462
Про присвоєння звання "Мати-героїня" Савенковій 
В.Й.

126
10.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація
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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

07757/08-42 Лист01-01-16/0754
Про погодження призначення Субботи Т.Г.

127
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07758/08-42 Лист01-24/515
Про погодження призначення Мандрич С.М.

128
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07821/08-43 Лист01-26/0641
Про нагородження Сизоненка В.Г.

129
14.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07797/08-43 Лист01-06/699
Про нагородження Плачкової І.І.

130
13.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07642/08-48 Лист1942-01-37
Про рух важковагового транспорту

131
23.07.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

07657/08-45 Лист02-01/1007
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про призначення перших виборів депутатів 
Більмацької ОТГ

132
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07674/08-25 Лист158/0111
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про капітальний ремонт будинку культури в смт. 
Нововасилівка

133
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07693/08-30 Лист633
Про внесення змін до Перспективного Плану 
формування територіальних громад Запорізької 
області

134
11.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07717/08-22 Лист09/2000
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання інформації щодо схем маршрутів та 
руху автобусів перевізників

135
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07718/08-27 Лист1554/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

136
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07719/08-27 Лист1555/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

137
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07740/08-38 Лист01-29/1964
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про телевізійне мовлення в Чернігівському районі

138
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07755/08-27 Лист589
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

139
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07756/08-27 Лист587
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

140
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури 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

07767/08-27 Лист588
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
територій

141
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Якимівська райрада

07636/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ЗІНЧЕНКО Г.М.
Про незаконні дії ТОВ "Автопарк" на маршруті № 
1271 "Мелітополь-Кирилівка"

142
08.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

07667/08-23 Лист1366/02-02
Про довіл на проведення наради у залі 300 
15.08.2018

143
06.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

07704/08-39 Лист02.1-26/03.3/864
Про включення до порядку денного чергової сесії 
обласної ради проекту рішення

144
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

07774/08-43 Доповідна запискаб/н
(СКОБЛІКОВ В.В.) Про відзначення Герасимлюка 
О.В. та інших

145
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

07710/08-20 Доповідна запискаб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про виділення додаткових коштів у 
2018 році по підвідомчих закладах та установах 
Департаменту культури, туризму, національностей 
та релігій облдержадміністрації

146
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я
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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

07644/08-33 Доповідна запискаб/н
(Гугнін Е,А.) Про перерозподіл коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
виконання заходів Урядової програми "Доступні 
ліки" між територіально-адміністративними 
одиницями Запорізької області

147
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07645/08-33 Доповідна запискаб/н
(Гугнін Е.А.) Про перерозподіл коштів для 
забезпечення закладів охорони здоров'я видатками 
розвитку (бюджет розвитку) за рахунок 
зменьшення видатків споживання

148
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07646/08-33 Доповідна запискаб/н
(Е.А. Гугнін) Про додаткове фінансування заходу 
Програми розвитку охорони здоров'я Запорізької 
області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 65

149
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07647/08-33 Доповідна запискаб/н
(Е.А. Гугнін) Про перерозподіл коштів Субвенції 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості

150
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07648/08-33 Доповідна запискаб/н
(Е.А. Гугнін) Про перерозподіл коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
виконання заходів Урядової програми "Доступні 
ліки" між територіально-адміністративними 
одиницями Запорізької області

151
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ паперовий паперова

07649/08-33 Доповідна запискаб/н
(Е.А. Гугнін) Про фінансування заходу 
передбаченого у проекті рішення змін до Програми 
розвитку охорони здоров'я Запорізької області на 
2018-2022 роки

152
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ 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

07650/08-33 Доповідна запискаб/н
(Е.А. Гугнін) Про виділення додаткових коштів 
комунальній установі "Територіальне медичен 
об'єднання "Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф" ЗОР на 
придбання автомобіля швидкої медичної допомоги

153
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

07709/08-22 Доповідна запискаб/н
(О. БАБАНІН) Про погодження Плану проведення 
виїзних засідань обласної комісії з питань 
господарської діяльності, пов'язаної з 
металобрухтом

154
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

07775/08-25 Доповідна запискаб/н
Про реконструкцію будівлі КЗ "Запорізький 
обласний дитячий протитуберкульозний санаторій"

155
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07796/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Лабенської Г.В.

156
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07781/08-49 Лист22-ц/778/8/18
Про виклик до суду по справі Натарової Л.В.

157
08.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Відділення Національної служби посередництва і примирення

07761/08-46 Лист01-08/01-10/15
Про вирішення конфліктної ситуації на ДП "ДПІ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"

158
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07748/08-43 Лист03-09.1/199-827
Про нагородження Осипенко С.М. (інші)

159
13.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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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

07696/08-40 Лист407/0/92-18-ДК/
Про надання документів, матеріалів та іншої 
інформації, необхідних для здійснення державного 
нагляду (контролю) за використанням та охороною 
земель

160
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07724/08-40 Лист13-8-0.27-1074/1
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини, наявних на території Гуляйпільської 
міської територіальної громади

161
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

07802/08-22 Лист11-04-14/5141
Про незадовільний санітарний і технічний стан 
громадського транспорту

162
14.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07723/08-46 Лист7383/6-18
Про надання інформації щодо ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

163
15.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07725/08-46 Лист7384/6-18
Про надання інформації щодо ТОВ "ТК 
"СПРІНТ-АВТО"

164
14.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07777/08-46 Лист370/01/31-2018
Про включення до регіональної (місцевої) 
програми на 2019 рік заходів із покращення умов 
тримання взятих під варту осіб в ізоляторах 
тимчасового тримання № 1-6 ГУНП в Запорізькій 
області

165
10.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07794/08-46 Лист6784/43/04
ЗАВОДСЬКЕ ВП ГУНП
Про незаконну вирубку дерев

166
06.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції
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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

07713/08-28 Лист5047-1-19/13-13
Про надання інформації щодо 
підприємств-боржників із заробітної плати

167
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07765/08-43 Лист07-20/7376
Про нагородження Крупнової Л.В.

168
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07809/08-49 Ухвала908/26/17
Про ухвалу суду за позовом "Агрос-М"

169
13.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

07661/08-29 Лист2777/02
Про обстеження території ЗДП "Кремнійполімер"

170
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

07619/08-22 Лист2074/9/08-01-14-
Про надання інформації щодо видачі ліцензії ТОВ 
"КЕЙНЕС"

171
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07635/08-22 Лист9008/9/08-01-12-
Про надання інформації щодо ТОВ 
"РЕСУРСАГРО" та ТОВ "МАШСПЕЦСТАЛЬ"

172
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07733/08-20 Лист2087/9/08-01-07-
Про надання інформації щодо надходжень від 
податків і зборів

173
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07745/08-43 Лист2082/9/08-01-04-
Про нагородження Маніна О.О. (інші)

174
10.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07746/08-43 Лист2083/9/08-01-04-
Про нагородження Маляренко О.М.

175
10.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

07769/08-39 Лист09/1834
Про формування басейнової ради річок Приазов'я

176
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07656/08-48 Лист282/пр
Про проведення 03.09.2018  наради щодо 
проведення призову громадян

177
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07829/08-43 Лист1291
Про нагородження Кравцова В.В. та інших

178
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Запорізькій 
області

07679/08-49 Лист11850
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙВІДДІЛ ДВС ГТУЮ У ЗАП. 
ОБЛ.
Про відкриття виконавчого провадження

179
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07778/08-40 Лист09/917
ВІЛЬНЯНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про виготовлення технічної документації щодо 
встановлення відновлення меж земельних ділянок

180
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07826/08-46 Лист1361/43/27/2/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЗАП. ОБЛ.
Про залучення працівників Управління до охорони 
садиби Попова

181
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

07612/08-46 Лист5258вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо діяльності групи 
"Bus tour"

182
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
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

07672/08-46 Лист120-9732вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11.12.2013 № 585

183
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07795/08-46 Лист5255вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо керівництва УКБ 
ЗОДА

184
10.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07800/08-46 Лист1.1-р
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА (ГО 
"Запорізьке антикорупційне бюро")
Про перевірку законності укладання договору 
оренди земельної ділянки між Вільнянською РДА 
та ФГ "Форт" 

185
07.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07699/08-46 Лист11-907вих-18
Про нагородження Булавіна С.О. (інші)

186
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07700/08-46 Лист11-906вих-18
Про нагородження Вознюка Ю.М.

187
13.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07726/08-46 Лист19р
Про звернення Поліщук С.В. та інших щодо 
законності будівництва біо-ТЕЦ у м. Токмак

188
10.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07732/08-22 Лист9/1386
Про відшкодування переплати в дорожній фонд  
ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

189
07.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07824/08-22 Лист22/1439
Про заходи щодо недопущення аварійної ситуації 
на об'єкті "Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя" у 2018 
році

190
14.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ 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

07825/08-22 Лист22/1160
Про заходи щодо недопущення аварійної ситуації 
на об'єкті "Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя" у 2018 
році

191
16.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07768/08-22 Лист12872/41/32/03-2
Про балансову належність посту 
"Мелітополь-Південь"

192
14.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07793/08-46 Лист12930/41/32/03-2
Про проведення репетицій урочистого 
проходження колон військових частин та 
правоохоронних органів

193
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07728/08-46 Лист59/3/3-1151нт
Про розшук Рибалки О.В.

194
08.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07729/08-46 Лист59/3/3-1150нт
Про розшук Пампури О.І.

195
08.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

07790/08-22 Лист3996/25-18
Про перевірку діяльності ТОВ "Бастур"

196
16.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07791/08-22 Лист3992/25-18
Про перевірку діяльності ТОВ "Бастур"

197
15.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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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

07618/08-07 Лист120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

198
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07621/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

199
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07622/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

200
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07623/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

201
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07624/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

202
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07625/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

203
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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07626/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

204
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07627/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

205
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07628/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

206
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07629/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

207
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07630/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

208
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07631/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

209
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07632/08-07 Постанова120
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців  знищити зайві записи 
Державного реєстру виборців у зв’язку з 
виявленням випадків кратного включення виборця  
до Державного реєстру виборців

210
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання вдосконалення і впровадження 

системи управління якістю
паперовий паперова

07633/08-07 Постанова122
Про звернення до Комітету Верховної Ради 
України з питань правової політики та правосуддя

211
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07634/08-07 Постанова118
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року №66

212
09.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07662/08-48 Лист274/3-5318
ГУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Про психологічну реабілітацію для 
військовослужбовців

213
03.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Адміністрація державної прикордонної служби України

07771/08-48 Лист0.22-7890/0/6-18
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ з питань 
прикордонного режиму"

214
10.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна архівна служба України

07819/08-38 Лист03.3/3463
Про виставку архівних документів до 27-ї річниці 
незалежності України

215
15.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

07764/08-22 Лист15-25/5184
Про участь в інспекційному обстеженні Запорізької 
АЕС

216
07.08.2018від

№
від 15.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України
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07742/08-39 Лист8029/0/10-18
Про дозволи на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами

217
09.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

07655/08-42 Лист236/05/14-18
Про погодження призначення Кривошапки С.М.

218
07.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

07668/08-39 Лист4754/3/11-18
Про надання пропозицій стосовно внесення змін до 
Загальнодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства

219
10.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

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

07692/08-22 Лист06968/17.1.2/7-1
Про врегулювання питання погашення 
заборгованості  за спожиту електроенергію ТОВ 
"ЗТМК"

220
06.08.2018від

№
від 14.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національний олімпійський комітет України

07658/08-34 Лист543-НК
Про розвиток олімпійських видів спорту

221
13.08.2018від

№
від 13.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07828/08-46 Лист9517/39/02-2018
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ НП 
УКРАЇНИ
Про проведення перевірки за фактами порушення 
природоохоронного законодавства

222
14.08.2018від

№
від 16.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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