
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.08.18 по 31.08.18

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
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи

07888/08-51 Доповідна запискаб/н
Про захист інформації у сфері 
інформаційно-комп'ютерного забезпечення на 
робочих місцях

1
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Сектор контролю

08039/08-53 Доповідна запискаб/н
(БОЙКО З.М.) Про порушення виконавської 
дисципліни

2
23.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08072/08-01 Закон України2513-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2018 рік"

3
13.07.2018від

№
від 27.08.2018
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

08073/08-01 Закон України2508-VIII
Про внесення змін до законів України щодо 
вирішення деяких питань заборгованості 
підприємств оборонно-промислового комплексу - 
учасників Державного концерну "Укроборонпром"

4
12.07.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08074/08-01 Закон України8498-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю

5
10.07.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08075/08-01 Закон України2497-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законів України щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств

6
10.07.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08295/08-15 Лист08/15-299
Про надання Календарного плану проведення 
дев'ятої сесії ВРУ

7
28.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07902/08-15 Лист04-34/11-173605
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про проведення слухань на тему: "Соціальний 
захист людей похилого віку" 19.09.2018 (м. Київ)

8
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

07936/08-08 Депутатське звернення213/762-18/51
НДУ ШКРУМ А.
Про надання інформації щодо умов оплати праці 
державних службовців

9
09.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08008/08-08 Депутатське звернення2056
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на ремонт пожежного 
резервуару Солоненського НВК Вільнянського 
р-ну

10
01.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08009/08-08 Депутатське звернення2058
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про транспортне обслуговування в с. Роздолля 
Вільнянського р-ну

11
01.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08010/08-08 Депутатське звернення2088285
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Скрипака А.А. щодо надання 
допомоги на лікування

12
10.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

2
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08027/08-08 Депутатське звернення2088340
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на лікування Полатайко М.В.

13
14.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08028/08-08 Депутатське звернення20-88-275
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В. 
Про забезпечення медичними препаратами 
Залевської З.П.

14
14.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08029/08-08 Депутатське звернення2088341
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на лікування Хлепитьку А.П.

15
14.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08070/08-08 Депутатське звернення102/7932
НДУ КАПЛІН С.М.
Про надання інформації щодо забезпечення області 
вакцинами та іншими препаратами для запобігання 
інфекційним захворюванням

16
27.07.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08104/08-08 Депутатське звернення2072
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
Добропільської ЗОШ

17
13.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08105/08-08 Депутатське звернення2073
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
Любимівської ЗОШ

18
13.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08106/08-08 Депутатське звернення2074
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на придбання 
рентгенівського діагностичного комплексу

19
13.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08107/08-08 Депутатське звернення2078
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про реорганізацію Гуляйпільської психіатричної 
лікарні

20
13.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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08145/08-08 Депутатське звернення2065
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення жителів м. Оріхів щодо 
катастрофічного стану каналізаційних та очисних 
споруд

21
07.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08286/08-08 Депутатське звернення138-08/75
НДУ АРТЮШЕНКО І. (ТОВ "КК"СИП" та інші)
Про неправомірні дії керівництва ПАТ 
"Запорізький завод перетворювач"

22
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

08128/08-28 Лист20/07/18
ГО "ТЕАТР ДЛЯ ДІАЛОГУ"
Про надання рекомендацій щодо допомоги жінкам, 
які постраждали від конфлікту на сході України та 
Криму

23
20.07.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07958/08-41 Лист443/3
КООРДИНАТОР ПРОЕКТІВ ОБСЄ В УКРАЇНІ
Про участь у тренінгах з надання психологічної 
допомоги постраждалим внаслідок конфлікту 3-5 та 
6-8 вересня 2018 року

24
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08019/08-41 Лист212
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення навчання  з місцевого 
економічного розвитку

25
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08225/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНА
Про проведення семінарів в рамках Академії 
доброго урядування та підвищення компетентності 
в Європі

26
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4
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08234/08-41 Лист207
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про реалізацію проекту "GIZ" з проведення 
ремонтних робіт в обласному дитячому 
протитуберкульозному санаторії

27
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

07899/08-40 Листб/н
ЗАВГОРОДНЯ І.А.
Про повернення земельної ділянки

28
15.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07900/08-40 Листб/н
ТРИПОЛЕЦЬ І.В.
Про повернення земельної ділянки

29
15.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07905/08-40 Лист15
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про передачу у користування земельної ділянки

30
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07957/08-49 Листб/н
МАРЧЕНКО Д.О.
Про відзив на позовну заяву по справі Марченка 
Д.О.

31
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07977/08-22 Листб/н
ТРЕТЕЦЬКА О.О.
Про ознайомлення з матеріалами щодо 
перевізників-претендентів

32
20.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07980/08-40 Листб/н
ОГК "ХЛІБЗАВОДСЬКИЙ"
Про подовження договору оренди земельної 
ділянки

33
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07987/08-20 Лист7/1-8852/Сл-18
ПІВДЕННО-СХІДНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ 
ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про фінансування ДУ "Софіївська виправна 
колонія (№ 55)"

34
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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07988/08-22 ЛистА-09/60
АСОЦІАЦІЯ "АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ" 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Про участь у міжнародному авіаційному форумі 
"Аероконгрес-2018" 27-28.09.2018

35
14.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07999/08-20 Лист77023-07/239
ДННУ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про проведення круглого столу-семінару із 
реалізації заходів Дорожньої карти сумісної 
діяльності у 2018 році 14.09.2018

36
17.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08000/08-41 Лист12/387-38
БРЕСТСЬКИЙ ОБЛВИКОНКОМ
Про участь у Форумі регіонів Білорусі та України 
25-26.10.2018р.

37
20.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08002/08-40 Листб/н
СТАДНІЧЕНКО В.В.
Про розроблення паспорту водного об'єкта

38
20.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08011/08-23 Лист87
Про зміни до складу Запорізького регіонального 
оперативного антирейдерського аграрного штабу

39
14.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08020/08-40 ЛистZA9083/1
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

40
10.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08021/08-40 ЛистZA9104/1
ТОВ "LIFECELL"
Про зміни до договору оренди землі

41
03.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08022/08-40 ЛистZA9101/1
ТОВ "LIFECELL"
Про зміни до договору оренди землі

42
03.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08023/08-40 ЛистZA0131/1
ТОВ "LIFECELL"
Про зміни до договору оренди землі

43
23.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08024/08-40 ЛистZA9064/1
ТОВ "LIFECELL"
Про зміни до договору оренди землі

44
03.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08035/08-42 Лист03-3-17-433
ДРІДУ НАДУ
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців

45
17.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08047/08-22 ЛистНЗ-1-09/602
РФ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про узгодження закриття станції Новогупалівка, 
Гайчур для виконання вантажних операцій

46
20.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08052/08-42 Лист706
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Про підвищення кваліфікації  керівників служб 
управління персоналом 10-14.09.2018

47
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08066/08-39 Лист225
ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП
Про погодження паспорта водного об'єкта

48
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08068/08-22 Лист22/08-6
ТОВ "СПЕЦКОМБУДМОНТАЖ"
Про співробітництво

49
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08085/08-40 Листб/н
КВАШЕНКОВ В.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

50
14.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08086/08-21 Листб/н
ДЕРЖАВНІТОРГИ.ОНЛАЙН
Про надання послуг з підтримки при реєстрації на 
майданчику та оголошення Аукціону

51
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08113/08-40 Листб/н
СБІТНЄВ А.Г.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

52
15.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08120/08-40 Листб/н
ФОП КУШНІР С.В.
Про продовження терміну договору оренди землі

53
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08125/08-32 Лист892
ІНСТИТУТ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ТА 
РЕЛІГІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення конкурсу наукових робіт "Роль 
молоді у розвитку парламентаризму в Україні" 
01.09-08.10.2018 року

54
26.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08126/08-22 Лист8
ФОП ГОЛОБОРОДЬКО Г.В.
Про затвердження автобусного маршруту

55
21.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08130/08-22 Лист5924
ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про використання інвестиційного порталу ДП 
"АМПУ"

56
13.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08207/08-49 Лист328/3490/14-ц
МАЙСАК О.Г.
Про позовну заяву щодо усунення перешкод у 
користуванні земельною ділянкою

57
18.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08208/08-49 Лист328/3490/14-ц
МАЙСАК В.О.
Про надання письмових доказів для залучення до 
матеріалів цивільної справи

58
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08209/08-49 Листб/н
ГАВІЛЕЙ М.М., МАЙСАК В.О.
Про надання пропозицій з укладання мирової угоди 
по цивільній справі

59
23.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08217/08-38 Лист353/6
ЗФ КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, 
РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Про проведення технічного обслуговування  
передавального обладнання телебачення 03.09.2018

60
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08227/08-39 Лист480
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення науково-практичної конференції 
щодо актуальності цифрової геопросторової 
екологічної інформації територій 19.09.2018 в м. 
Київ

61
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08232/08-27 Лист28 6
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ BRDO
Про проведення воркшоп  "Просторе планування. 
Якість та відкритість" 12.09.2018 м. Київ

62
30.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08255/08-40 Листб/н
НАЗАРЕНКО Т.Д.
Про виділення земельної ділянки

63
22.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08263/08-32 Лист188
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 
МІНСОЦПОЛІТИКИ
Про проведення семінару з державного 
регулювання оплати праці 12-14.09.2018

64
27.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08270/08-42 Лист03-3-17-449
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про проведення тематичних семінарів  
12-13.09.2018 та 19-20.09.2018 в м. Дніпро

65
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08279/08-29 Лист587
ТОВ "НОВА ПОШТА"
Про надання інформації щодо об'єктів товариства, 
які опинилися у прогнозованих зонах надзвичайних 
ситуацій

66
23.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08281/08-22 ЛистНЗ-1-09/627
РФ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про закриття станцій для виконання вантажних 
операцій

67
22.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08287/08-40 ЛистZA0131/2
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про зміни до договору оренди землі

68
03.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08288/08-40 ЛистZA9101/2
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про зміни до договору оренди землі

69
03.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08289/08-40 ЛистZA9104/2
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про зміни до договору оренди землі

70
03.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08290/08-40 ЛистZA9064/2
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про зміни до договору оренди землі

71
03.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08291/08-40 Лист542-08/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

72
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Посольства

08093/08-41 Лист6133/71-500-670
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БОЛГАРІЯ
Про допомогу постраждалій в ДТП  К. Хіньовій

73
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08132/08-41 ЛистAMB.KIJOW-W
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В 
УКРАЇНІ
Про проведення навчань у сфері протидії корупції 
22-26.10.2018 (м. Варшава)

74
22.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08165/08-41 ЛистUA-22557
ПОСОЛЬСТВО ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 
УКРАЇНІ
Про візит посла до м. Запоріжжя на матч з футболу 
"Україна-Латвія" 07-08.09.2018

75
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07907/08-49 Постанова908/1947/16
ПОСТАНОВА суду у справі за позовом ТОВ 
"АГРОС-М"

76
06.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07917/08-49 Наказ910/233/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про примусове виконання постанови

77
14.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07920/08-49 Ухвала908/72/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

78
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08112/08-49 Лист808/1699/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повернення справи № 808/1699/17 після 
апеляційного провадження

79
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08163/08-49 Лист34956/0/222
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про надання ухвали за позовом до Кривохатька 
В.В.

80
21.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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08164/08-49 Лист335/9300/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судовий виклик на 11.09.2018

81
23.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08166/08-49 Ухвала808/934/18(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повернення справи за позовом ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія" після апеляційного 
провадження

82
23.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08167/08-49 Лист808/734/18(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 05.09.2018

83
21.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08168/08-49 Ухвала908/2460/17
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ "Запоріжтеплоенерго"

84
21.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08169/08-49 Лист326/908/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 30.08.2018

85
22.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08170/08-49 Ухвала0840/3455/18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про залишення позовної заяви Запорізького 
міськвиконкому без розгляду

86
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

08187/08-35 Листб/н
БФ "МАМА ПЛЮС Я"
Про участь у благодійному фестивалі "Мама +Я" 
04.09.2018

87
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

12
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07934/08-06 Доручення33361/1/1-18
(В. Федорчук) Про звернення депутатів 
Вільнянської райради  щодо заборони розміщення 
каолінового кар'єру та збагачувальної фабрики на 
території Вільнянського району

88
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07935/08-17 Лист15393/0/2-18
(В. Федорчук) Про звернення ТОВ "Комунтех"

89
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07948/08-06 Доручення33581/0/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про використання 
субвенції на забезпечення загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"

90
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07949/08-06 Доручення33580/0/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про підготовку закладів 
освіти до навчального року

91
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07950/08-06 Доручення33116/0/1-18
(С. Кубів) Про звернення групи народних депутатів 
України щодо ситуації, яка склалася на заводі 
"Гідромаш"

92
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07951/08-06 Доручення33432/1/1-18
(В. Федорчук) Про запровадження АС 
"Є-Звітність"

93
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07982/08-06 Доручення33412/1/1-18
(С. Кубів) Про нагородження Крупи Т.В. та інших

94
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07983/08-17 Лист15502/0/2-18
(С. Кушнір) Про користування земельною 
ділянкою

95
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07984/08-06 Доручення33368/1/1-18
(В. Кириленко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про надання інформації щодо стану підготовки 
навчальних закладів до 2018/19 навчального року

96
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07985/08-06 Доручення33202/1/1-18
(В. Кістіон) НДУ БАНДУРОВ В.
Про відміну зупинок залізничного транспорту

97
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08013/08-17 Лист15527/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення депутатів 
Малобілозерської сільради Василівського р-ну 
щодо стану автомобільних доріг загального 
користування

98
16.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08048/08-17 Лист15654/0/2-18
(В. Бондаренко) Про надання інформації щодо 
представників інститутів громадянського 
суспільства у консультативних органах виконавчої 
влади

99
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08063/08-17 Лист15625/0/2-18
Про призначення Фесика А.В., Спасської І.М., 
Губатенка С.С.

100
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08150/08-06 Доручення33211/1/1-18
(С. Кубів) Про введення заборони експорту міді

101
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08183/08-06 Доручення33477/1/1-18
(В. Гройсман) Про відшкодування вартості 
лікарських засобів

102
23.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08184/08-17 Лист15789/0/2-18
(С. Кушнір) Про припинення електропостачання та 
виключення з екологічної броні

103
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08189/08-17 Лист15759/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення Семенівської сільради 
Мелітопольського р-ну щодо закриття відділення 
Ощадбанку та Укрпошти

104
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08191/08-06 Доручення33641/1/1-18
(П. Розенко) Про засідання Міжурядової 
німецько-української комісії із співробітництва у 
справах осіб німецького походження, які 
проживають в Україні

105
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08193/08-03 Постанова617
Про деякі питання створення ресурсних центрів 
підтримки інклюзивної освіти та 
інклюзивно-ресурсних центрів

106
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08194/08-03 Постанова629
Про внесення змін до Порядку надання соціальних 
послуг із встановленням диференційної плати 

107
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08195/08-03 Постанова628
Деякі питання функціонування органів Пенсійного 
фонду України

108
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08196/08-03 Постанова632
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1994 р. № 302 і від 2 січня 
1995 р. № 1

109
15.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08197/08-03 Розпорядження544-р
Про затвердження плану  заходів з підготовки і 
відзначення 27-ї річниці незалежності України та 
100-річчя відродження української державності

110
17.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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08198/08-03 Розпорядження569-р
Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 
2018 році бюджетних коштів за проектами 
регіонального розвитку, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від 
Європейського Союзу у рамках виконання Угоди 
про фінансування Програми підтримки 
секторальної політики — Підтримка регіональної 
політики України, що пройшли конкурсний відбір

111
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08199/08-03 Постанова633
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 лютого 2006 р. № 187

112
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08201/08-03 Розпорядження578-р
Про схвалення Концепції Загальнодержавної 
цільової програми передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад на 2019—2021 роки

113
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08202/08-03 Постанова644
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2014 р. № 117

114
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08203/08-03 Постанова659
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 3 лютого 
2016 р. № 43

115
26.07.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08253/08-03 Постанова654
Про затвердження Типового положення про 
мобільну бригаду соціально-психологічної 
допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі

116
22.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08296/08-04 Витяг з протоколу31
Про нагородження Правосуда О.Є.

117
22.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08297/08-04 Витяг з протоколу31
Про нагородження Скоблікова В.В.

118
22.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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08298/08-06 Доручення34600/0/1-18
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування

119
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08299/08-06 Доручення34443/1/1-18
Про реалізацію скрапленого газу

120
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08300/08-06 Доручення34144/1/1-18
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ремонт автодороги в с. Любимівка 
Гуляйпільського р-ну

121
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08303/08-06 Доручення25225/1/1-18
План організації підготовки проектів актів. Про 
застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині

122
29.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

08229/08-22 ЛистЦЦТех-10/690
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення 
інвестиційної програми з розподілу електричної 
енергії на 2019 рік 20.09.2018 в м. Київ

123
21.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

07938/08-39 Лист5/3-16/8593-18
Про звернення жителів м. Оріхова щодо 
реконструкції каналізаційних очисних споруд

124
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08149/08-39 Лист5/3-9/8888-18
Про оптимізацію витрат на природоохоронні 
заходи

125
16.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

17



№
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Джерело  інформації 
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08237/08-39 Лист5/3-16/8950-18
Про передачу об'єктів інженерної інфраструктури 
внутрішньогосподарських меліоративних систем 
зрошуваного землеробства до державної власності

126
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08254/08-39 Лист5/4.1-8/8959-18
Про Методичні рекомендації щодо розроблення 
проектів створення природних територій та об'єктів 
природно - заповідного фонду України

127
22.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07879/08-21 Лист3622-02/36414-0
Про пропозиції до проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ щодо 
удосконалення системи адміністративних послуг"

128
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07947/08-21 Лист3213-08/36873-0
Про визначення уповноваженого органу управління 
майном, що повернуте у власність держави за 
рішенням суду

129
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08095/08-41 Лист3803-05/37559-0
Про проведення презентації методики 
смарт-спеціалізацій Європейської Комісії 
07.09.2018

130
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08174/08-41 Лист3803-05/37890-0
Про проведення навчання зі смарт-спеціалізацій 
Європейської Комісії

131
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08305/08-19 Лист3901-06/38329-0
Про надання інформації про державні інвестиційні 
проекти, для реалізації яких надається державна 
підтримка

132
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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07885/08-42 Лист201/17-910/6-30
Про формування державного замовлення на 
підвищення кваліфікації держслужбовців у сфері 
зовнішніх зносин на 2019 рік

133
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08176/08-41 Лист414/17-124/1-11
Про моніторинг ситуації на території України 
іноземними спостерігачами

134
23.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

08064/08-37 Лист1331/18-6/15-18
Про участь у фестивалі національних культур 
28.11.2018

135
16.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08223/08-43 Лист1284/8-2/15-18
Про присвоєння почесного звання Лисенко Т.М.

136
16.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08004/08-34 Лист6585/14
Про проведення всеукраїнського вишколу "Джура - 
Прикордонник"

137
29.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08005/08-34 Лист6587/14
Про участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра "СІЧ 
- сила і честь"

138
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08304/08-34 Лист6772/14
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
"Олевська республіка" 14-16.09.2018 в с. Хмелівка 
Житомирської обл.

139
29.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08109/08-20 Лист1/9-506
Про посилення контролю за виконанням вимог 
розпорядження КМУ від 18.12.2018 № 929-р (№ 
00277/08-03)

140
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

19
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08017/08-33 Лист05.2-08/21836
Про надання копії протоколу засідання 
Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції

141
20.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08121/08-33 Лист19.1-09-1250/20
Про врегулювання питання розподілу комунальної 
власності у зв'язку з ліквідацією Веселівського 
центру первинної медико-санітарної допомоги

142
06.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08122/08-33 Лист19.1-09-1277222
Про вимоги до колісних транспортних засобів для 
медичних працівників, що працюють у сільській 
місцевості

143
23.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08258/08-33 Лист3.25-29/43-18/22
Про реалізацію донорської плазми крові

144
23.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08280/08-33 Лист19.1-09-1272/22
Про надання інформації щодо доручення КМУ від 
15.08.2018 № 32763/1/1-18  (№07812/08-06 від 
16.08.2018)

145
22.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07960/08-30 Лист7/34-8518
Про надання висновків щодо відповідності 
Конституції та законам України рішень об'єднаних 
територіальних громад

146
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07961/08-26 Лист7/10-8897
Про вжиття заходів щодо погашення 
заборгованості населення за житлово-комунальні 
послуги

147
10.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08018/08-20 Лист7/19-8507
Про реалізацію Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

148
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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08041/08-35 Лист
Про опитування з питань гендерної рівності

149
20.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ паперовий паперова

08069/08-34 Лист7/14-8487
Про участь у нараді щодо подальшого розвитку 
паралімпійського та дефлімпійського руху в 
Україні 28.08.2018

150
17.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08182/08-26 Лист7/9-8731
Про надання інформації щодо проблемних питань з 
підготовки до опалювального сезону

151
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08247/08-33 Лист7/19-8759
Про проведення засідання Комісії з розгляду 
пропозицій щодо фінансування заходів з розвитку 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості 
30.08.2018 в м. Київ 

152
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08257/08-35 Лист7/35-8192
Про опитування з питань гендерної рівності

153
25.09.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08313/08-34 Лист7/19-8791
Про фінансування будівництва футбольних полів із 
штучним покриттям

154
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08315/08-20 Лист7/19-8793
Про використання коштів фонду регіонального 
розвитку

155
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07930/08-28 Лист16221/0/2-18/53
Про надання інформації щодо співпраці в рамках 
Закону України "Про соціальний діалог в Україні"

156
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08007/08-35 Лист16396/0/2-18/57
Про реалізацію стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей

157
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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08051/08-28 Лист16420/0/2-18/39
Про забезпечення контролю за розподілом та 
використанням гуманітарної допомоги

158
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08067/08-28 Лист16428/0/2-18/39
Про направлення копій наказів

159
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08108/08-22 Лист16533/0/2-18/56
Про відміну зупинок залізничного транспорту (№ 
07985/08-06)

160
27.09.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08190/08-41 Лист16624/0/2-18/51
Про конкурс з відбору проектів в рамках ініціативи 
ЄС "Європейський корпус солідарності"

161
27.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08192/08-35 Лист16643/0/2-18/37
Про постанови КМУ № 616 та № 620

162
27.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08200/08-28 Лист16690/0/2-18/58
Про погодження проекту нормативно-правового 
акта щодо внесення зміни до Положення про 
Урядового уповноваженого з прав осіб з 
інвалідністю

163
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

08006/08-35 Лист16384/0/2-18/37
Про організацію та проведення всеукраїнського 
профілактичного заходу "Урок"

164
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08012/08-20 Лист26040-12/2-7/22
Про надання інформації щодо призначення 
щомісячної житлової субсидії 

165
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08050/08-36 Лист16459/0/2-18/37
Про проведення семінару з забезпечення 
функціонування системи підготовки до 
усиновлення 17-21.09.2018

166
15.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08102/08-20 Лист07010-07-21/224
Про надання інформації щодо підвищення оплати 
праці педагогічних працівників

167
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08238/08-20 Лист12050-05-5/2201
Про надання інформації щодо місцевих зовнішніх 
запозичень

168
20.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08252/08-20 Лист33030-07-5/2271
Про оцінку якості внутрішнього аудиту

169
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07881/08-20 Лист01-5546/40
Про фінансування природоохоронного заходу в м. 
Бердянськ

170
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07939/08-20 Лист
Про фінансування природоохоронного заходу в м. 
Бердянськ

171
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08016/08-20 Лист01-5611/26
Про зменшення трансферту обласному бюджету

172
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Енергодарський міськвиконком

08151/08-43 Лист01-01-40/3368
Про нагородження Джунь М.А. та Джунь С.В.

173
21.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07892/08-39 Лист01/03-30/00645
Про заходи державного нагляду за дотриманням 
вимог природоохоронного законодавства 
власниками приміщень колишнього підприємства 
ВАТ "ГАММА"

174
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07946/08-32 Лист01/03-28/02209
Про участь у нараді керівників закладів освіти 
23.08.2018

175
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07971/08-43 Лист01/03-27/02199
Про нагородження Будовської Л.В.

176
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07972/08-43 Лист01/03-27/02197
Про нагородження Малишевої А.Є.

177
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08001/08-49 Лист01/03-20/02212
Про встановлення обмеження щодо реалізації права 
на свободу мирних зібрань

178
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08026/08-33 Лист03/03-31/02220
Про медичний супровід заходу

179
22.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08036/08-39 Лист11/03-33/02204
Про оцінку впливу на довкілля

180
20.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08284/08-33 Лист01/03-31/02291
Про медичний супровід

181
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08285/08-33 Лист01/03-31/02290
Про медичний супровід заходу

182
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

07890/08-43 Лист03-01-11/1966
Про нагородження Білки Р.О. та Карєвої Т.О.

183
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

08031/08-39 Лист02-01-21/3189
Про фінансування природоохоронних заходів у 
2019 році

184
21.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07986/08-08 Депутатське звернення083-18
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф. (КУ "Запорізька обласна 
клінічна лікарня")
Про придбання медичного інструментарію для 
отоларингологічного відділення лікарні

185
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08160/08-08 Депутатське зверненняб/н
Про надання пропозицій депутатів облради щодо 
заходів, пов'язаних з соціально-економічним 
розвитком Запорізької області на 2018 рік

186
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Обласна рада

07913/08-54 Лист01-26/0576
Про ремонт дороги Т-08-04 Кам'янка Дніпровська - 
Велика Лепетиха - Каховка

187
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07944/08-54 Лист01-26/0580
Про надання інформації щодо переліку та складу 
госпітальних округів

188
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08053/08-54 Лист3469/01-11
Про виділення додаткових коштів на забезпечення 
інсулінами хворих на цукровий діабет

189
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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08054/08-54 Лист3470/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будинку культури

190
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08055/08-54 Лист3446/01-27
АСОЦІАЦІЯ "УКРМАШБУД"
Про наявність у ПрАТ "Дніпрополімермаш" 
сільськогосподарських машин та обладнання

191
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08056/08-54 Лист3467/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд м. Оріхів

192
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08094/08-54 Лист3562/01-03
Про реалізацію Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України

193
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08097/08-54 Лист3111/01-11
Про надання рішення сесії міської ради від 
25.05.2018 № 14  щодо звернення депутатів 
Кам'янсько-Дніпровської міської ради стосовно 
сплати юридичним особам податку на доходи 
фізичних осіб

194
27.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08146/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ
Про висновок щодо листа Департаменту 
соціального захисту населення ОДА

195
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08236/08-54 Лист3523/01-11
ДОР ІЛЬЇН О.В.
Про виділення додаткових коштів на 
переобладнання системи опалення Веселівського 
психоневрологічного інтернату

196
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08246/08-54 Лист01-26/0595
Про розгляд висновків постійної комісії ЗОР з 
питань економічного розвитку щодо виділення 
коштів КП "Облводоканал"

197
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08248/08-54 Лист2950/01-11
Про розгляд звернення Мелітопольського 
онкологічного диспансера щодо виділення коштів 
на будівництво корпусу № 3

198
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08249/08-54 Лист3081/01-11
Про розгляд звернення щодо фінансування 
природоохоронного заходу

199
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08250/08-54 Лист3552/01-11
Про фінансування капітального ремонту 
шляхопроводу в м. Бердянськ

200
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08251/08-54 Лист3532/01-11
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЗАП. ОБЛ.
Про охорону Василівського 
історико-архітектурного музею-заповіднику 
"Садиба Попова"

201
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07924/08-08 Депутатське звернення361
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про стан освоєння коштів дитячими юнацькими 
спортивними школами та обласними організаціями 
фізкультурно-спортивних товариств

202
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07925/08-08 Депутатське звернення362
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
16.08.2018

203
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07952/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про надання висновку щодо виділення додаткових 
коштів обласній раді

204
14.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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07953/08-08 Депутатське звернення364
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій щодо 
виділення додаткових коштів для Запорізького 
обласного онкологічного диспансеру

205
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07954/08-08 Депутатське звернення43
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ 
ОБ'ЄКТАМИ СПІЛНОЇ ВЛІСНОСТІ
Про висновок постійної комісії щодо придбання 
лінійного прискорювача для Запорізького 
обласного онкологічного диспансера

206
16.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07955/08-08 Депутатське звернення366
Про надання пропозицій щодо виконання 
депутатських повноважень депутатами Запорізької 
облради

207
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08042/08-08 Депутатське звернення93
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Про надання висновку щодо надання обласній раді 
додаткових коштів

208
23.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08098/08-08 Депутатське звернення56
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ
Про виділення коштів на реконструкцію димової 
труби на котельній № 1 в м. Дніпрорудне

209
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08099/08-08 Депутатське звернення55
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ
Про надання висновків та рекомендацій щодо 
звернення депутатів Чернігівської селищної ради

210
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08100/08-08 Депутатське звернення57
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2018 
році природоохоронних заходів

211
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08101/08-08 Депутатське звернення58
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ
Про звернення Водянської сільради щодо 
виділення коштів на буріння дренажних свердловин

212
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08103/08-08 Депутатське звернення53
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ
Про надання висновків та рекомендацій щодо 
внесення змін до програми розвитку автомобільних 
доріг

213
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08141/08-08 Депутатське звернення37
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про надання висновків постійної комісії

214
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

07886/08-22 Лист001-007/12949
Про недопущення працівників до відключення 
електроустановок на ТОВ "ЗТМК"

215
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07887/08-22 Лист001-007/12948
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

216
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

07901/08-22 Лист6/733
Про погодження графіку аварійних відключень 
електричної енергії на 2018-2019 роки

217
15.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07896/08-40 Лист11/2042283
Про проведення наради з питань вирішення 
питання щодо надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою

218
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"
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07891/08-22 Лист06/13-1305
Про поновлення ТОВ "ЗТМК" у переліку 
споживачів та їх обладнання, для якого має бути 
встановлена екологічна броня електропостачання

219
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08274/08-20 Лист11/01-1369
Про відшкодування ПДВ за минулі періоди для 
погашення заборгованості перед ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

220
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Фірма "Фармація"

08222/08-43 Лист01-2018
Про нагородження Ковалішиної Г.М. та інших

221
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

08057/08-22 Лист185/25-юр
Про право власності на залізнично-дорожнє 
полотно

222
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08242/08-22 Лист187/25-юр
Про виниклу ситуацію щодо права власності  на 
залізнично-дорожнє полотно колії № 3

223
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

08230/08-48 Лист11/7816
Про фінансування заходів програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ в Зап. обл.

224
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

07911/08-43 Лист37/1233
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Зосименко О.О. (та інші)

225
13.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07912/08-43 Лист37/1277
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Подберезкіна В.В. (та інші)

226
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

30



№
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

08124/08-48 Лист3/29/33/2-2075
В/Ч 3029
Про виділення субвенції військовій частині

227
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08266/08-48 Лист3908
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про внесення змін до рішення облради щодо  
ремонту доріг військових містечок № 9 та № 53

228
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08275/08-43 Лист3863
Про нагородження Єрьоменка С.Г.

229
23.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

08087/08-43 Лист03-51/18658
Про нагородження Богданова С.Г. та інших

230
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08206/08-40 Лист08-29/18870
Про повернення примірників документації із 
землеустрою

231
23.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07915/08-49 Лист100
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про відзив на Касаційну скаргу

232
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07916/08-49 Лист100
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про відзив на Касаційну скаргу

233
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07933/08-43 Лист1508/18
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦСПЛАВ"
Про нагородження Данилова С.В.

234
15.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07941/08-22 Листб/н
ТОВ  "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відмову від участі в конкурсі з перевезення 
пасажирів

235
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07942/08-22 Листб/н
ТОВ  "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відмову від участі в конкурсі з перевезення 
пасажирів

236
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07943/08-22 Листб/н
ТОВ  "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відмову від участі в конкурсі з перевезення 
пасажирів

237
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07959/08-22 Лист20/08/18/2
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про розірвання договорів з ТОВ 
"Запоріжградтранс-1"

238
13.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07962/08-22 Лист101
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС -1"
Про надання рішення щодо участі у конкурсі з 
визначення перевізників на міжміських та 
приміських автобусних маршрутах

239
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08062/08-37 Лист149
ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ІМ. МАГАРА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
театру 

240
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08081/08-40 Лист999/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою (повторно!)

241
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08082/08-40 Лист998/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою (повторно!)

242
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08083/08-40 Лист1000/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

243
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08084/08-40 Лист1001/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою (повторно!)

244
15.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08088/08-40 Лист18
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

245
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08089/08-40 Лист20
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

246
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08090/08-40 Лист19
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

247
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08116/08-40 Лист80
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

248
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08117/08-40 Лист78
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

249
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08118/08-40 Лист79
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

250
20.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08119/08-40 Лист82
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

251
14.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08175/08-40 Лист537-08/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розробку проекту з 
землеустрою

252
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08210/08-49 Листб/н
ТОВ "НЕПТУН 2017"
Про заяву у господарській справі 908/1156/17

253
23.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08211/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВРНП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛ.
Про поновлення договору оренди землі

254
27.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08235/08-40 Листб/н
ПП "СТРОЙВАИР"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

255
16.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08262/08-30 Лист02/08/18
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про результати наради голів ОТГ 21.08.2018

256
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08267/08-22 Лист598
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД"
Про повторне обстеження підприємства на 
відповідність його законодавству України

257
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08271/08-40 Лист89
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

258
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

34



№
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

08292/08-22 Лист1/08-01-429
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про надання інформації по проведенню 
обстеження пасажиропотоків

259
30.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08301/08-26 Листб/н
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС-2018"
Про надання ліцензії на право провадження 
господарської діяльності

260
23.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08302/08-26 Листб/н
ТОВ "ТЕПЛОЗБУТ-2018"
Про надання ліцензії на право провадження 
господарської діяльності

261
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08307/08-40 Лист90
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання схеми поділу земельної ділянки

262
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08312/08-26 Лист04/495
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про забезпечення жителів м. Бердянськ тепловою 
енергією

263
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07914/08-18 Лист237
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 27.08.2018

264
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

07940/08-33 Лист01-13/190
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про фінансову підтримку та співфінансування 
закладів охорони здоров'я

265
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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07964/08-42 Лист243
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про збільшення чисельності Запорізького 
обласного контактного центру

266
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

07993/08-18 Лист244
Про співпрацю у підготовці та проведенні заходу

267
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

08030/08-43 Лист01-12/225
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Дев'ятко І.О.

268
22.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08134/08-28 Лист253
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 03.09.2018

269
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08156/08-28 Лист03-485/1337
ЗОВ "ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ІНВАЛІДІВ"
Про використання коштів на заходи  із реабілітації 
осіб з інвалідністю

270
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08161/08-35 Лист1456
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про участь у святкуванні Дня знань 03.09.2018

271
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08219/08-20 Лист1457
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про виділення коштів для придбання стаціонарних 
лав

272
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08293/08-40 Лист67/01
ЗОО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
Про погодження на користування мисливськими 
угіддями

273
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

08158/08-37 Листб/н
Про передачу майна Інституту механізації і 
тваринництва на баланс Міністкрства культури 
України

274
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08185/08-37 Лист522
Про створення на території заповідника нового 
об'єкту природно-заповідного фонду

275
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08186/08-37 Лист523
Про оголошення пам'ятки природи

276
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07937/08-26 Лист02/1015
Про водопостачання півдня Запорізької області та 
розвиток КП "Облводоканал" ЗОР

277
14.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08265/08-26 Листб/н
Про укладені договори на енергоносії

278
30.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08133/08-22 Лист01
ГО "АВТО ЄВРО СИЛА"
Про ситуацію навколо питання використання 
автомобілів з іноземною реєстрацією

279
22.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08244/08-22 Лист26/18
ГО "РІДНА ЗЕМЛЯ ЗАПОРІЗЬКА"
Про незаконну діяльність компанії  BUS TOUR

280
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08245/08-22 Лист29
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення

281
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08277/08-43 Лист45/п
Про нагородження Єрьоменка С.Г.

282
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07893/08-26 Лист4091
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про внесення змін до постанови КМУ від 
14.02.2018 № 110

283
15.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07904/08-40 Лист87
КП "ЖИТЛОСЕРВІС" ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

284
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07906/08-26 Лист01-12/1659-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії

285
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07970/08-39 Лист140
КП "МЕЛІТОПОЛЬКОМУНТРАНС"
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополь

286
16.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08131/08-22 Лист338
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ МР
Про нарахування штрафних санкцій за 
несвоєчасність сплати по рахункам за 
електроенергію

287
22.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Садівницькі товариства
38



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08114/08-26 Листб/н
САДОВЕ ТОВАРИСТВО "ЛАВАНДА" ЗРА
Про завищені тарифи на технічну воду

288
27.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08148/08-20 Лист04/1105
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР
Про виділення додаткових коштів на ремонт 
лікувального корпусу № 1

289
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08231/08-33 Лист4841
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
Про придбання спеціалізованого інструментарію 
для проведення оперативного лікування 
ендопротезами виробництва "Мотор Січ"

290
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

07898/08-34 Лист654
ДНЗ "БЕРДЯНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про створення спортивного містечка

291
10.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08037/08-32 Лист01-26/924
ЗДІА
Про реалізацію проекту "Відкрита академія 
інженерних знань"

292
21.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08127/08-32 Лист340
ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ДЖЕРЕЛО"
Про виконання реконструкції будівлі школи

293
18.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08179/08-43 Лист01.01-23/1554
Про нагородження Морошкіної Г.Ф., Губи Н.О.

294
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08243/08-40 Лист557/01
Про скасування листа (№ 07579/08-40)

295
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

39



№
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

08278/08-22 Лист35-18/2462
Про направлення звітів про виконання 
науково-дослідних робіт

296
30.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07882/08-16 Лист46-01/1495
(В. Кондратюк) МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування ремонту окремих ділянок 
автомобільних доріг Велика Білозерка - 
Михайлівка та Дніпрорудне - Веселе

297
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07883/08-16 Лист46-01/1497
(В. Кондратюк) Про заборону розміщення 
каолінового кар'єру та збагачувальної фабрики 
ТОВ "Біляївський збагачувальний комбінат"

298
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08034/08-16 Лист09-07/296
(Н. Анненкова) Про надання інформації щодо 
збудованих та/або реконструйованих шкіл на 
території області

299
23.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08071/08-16 Лист04-01/2412
(В. Ковальчук) ГО "УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ 
"ЩИТ"
Про вирубку дерев у парку Яланського в м. 
Запоріжжя

300
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08076/08-16 Лист04-01/2427
(В. Ковальчук) АДВОКАТСЬКЕ БЮРО 
"МИРОНЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"
Про підсумки зустрічі голови облдержадміністрації 
з представниками державних установ у сфері 
рибного господарства та екології

301
27.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08078/08-16 Лист02-01/1415
Про погодження призначення Іванова Д.Ю.

302
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
40



№
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

Бердянська райдержадміністрація

08173/08-27 Лист01-30/0733
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації

303
23.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08215/08-40 Лист2679/01-29
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

304
27.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08136/08-20 Лист01-16/0725
Про використання коштів освітньої субвенції

305
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07966/08-26 Лист01-22/1099
Про виділення коштів для попередження аварійної 
ситуації на Головній каналізаційній насосній 
станції 

306
16.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08058/08-26 Лист01-28/1135
Про заміну об'єкту, який фінансується з обласного 
бюджету

307
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08155/08-22 Лист01-30/1145
Про затвердження паспорта маршруту

308
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08171/08-43 Лист01-01-31/392
Про нагородження Шевельова М.І та Кудрі І.О.

309
22.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07928/08-20 Лист0255/01-10
Про фінансування у 2019 році природоохоронних 
заходів

310
13.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ 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

Запорізька райдержадміністрація

07974/08-40 Лист2297/01-17
Про узгодження проекту  договору на встановлення 
постійного земельного сервітуту ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

311
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07963/08-43 Лист02-57/98-к
Про нагородження Краснопера В.П.

312
16.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08092/08-43 Лист02-57/101-к
Про нагородження Сліпченко С.В.

313
21.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08260/08-20 Лист1532/01-09
Про використання коштів освітньої субвенції

314
23.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08261/08-20 Лист0398/01-04
Про фінансування природоохоронного заходу

315
21.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07978/08-20 Лист03-34/0470
Про погашення кредиторської заборгованості з 
пільг та субсидій населенню

316
15.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08014/08-22 Лист03-34/0482
Про відтермінування відключення 
електропостачання

317
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

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

07996/08-32 Лист0767/01-01-16
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобуса

318
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08180/08-43 Лист01-26/0663
Про нагородження Кравинського Д.Г.

319
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07880/08-20 Лист01-30/709
Про виділення коштів на реконструкцію КЗ 
"Приазовський РБК"

320
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07989/08-43 Лист01-47/362
Про нагородження Кротінова І.В.

321
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08311/08-25 Лист01-36/354
Про фінансування реконструкції лікувальних 
корпусів

322
15.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08137/08-20 Лист01-11/0467
Про стан освоєння освітньої субвенції

323
23.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08268/08-20 Рішення0389/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

324
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07889/08-43 Лист01-46/0503
Про відкликання листа від 13.07.2018 № 01-46/0439

325
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08135/08-20 Лист01-46/0509
Про перерозподіл асигнувань спеціального фонду 
бюджету

326
21.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08152/08-26 Лист08/2061
Про необхідність придбання сміттєвоза

327
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08212/08-42 Лист01-46/0515
Про погодження звільнення Торборг Т.Л.

328
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

08241/08-32 Лист16-Ко-32/2
Про неправомірні дії Василівської 
райдержадміністрації

329
27.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07909/08-20 Лист992
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про кошти іншої субвенції на будівництво 
амбулаторії групової практики в с. Чкалове

330
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07973/08-20 Лист01-48/2643
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до рішення сільської ради "Про 
бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 
рік"

331
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07995/08-30 Лист501
Про зміни до Перспективного плану формування 
територій громад

332
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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08044/08-22 Лист544
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проведення ямкового ремонту автомобільної 
дороги

333
22.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08045/08-22 Лист543
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проведення ямкового ремонту автомобільної 
дороги

334
22.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08046/08-22 Лист545
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проведення ямкового ремонту автомобільної 
дороги

335
15.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08060/08-25 Лист547
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будинку культури

336
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08138/08-39 Лист01-02-10/857
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про реалізацію природоохоронних заходів

337
20.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08153/08-26 Лист02-01-47/514
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про фінансування проекту будівництва водоводу

338
16.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08216/08-40 Лист02-01-17/119
СОЛОНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про встановлення відсоткової ставки від 
нормативно-грошової оцінки земельної ділянки

339
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08226/08-40 Лист01-48/2683
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу земель державної власності  (надання 
роз'яснення щодо невиконання плану- графіку 
передачі зем. дфлянок)

340
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08228/08-22 Лист02-02-16/205
ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд звернення щодо видалення порослі на 
узбіччі доріг

341
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08256/08-39 Лист01-16/2053
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

342
25.09.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08259/08-22 Лист399/02-01-23
ВИНОГРАДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про встановлення дорожніх знаків  та дорожньої 
арки, що обмежують рух великогабаритного 
транспорту

343
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08269/08-20 Лист02-01-26/617
Про фінансування у 2019 році природоохоронних 
заходів

344
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08310/08-40 Лист01-48/2683
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу земель державної власності

345
28.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Якимівська райрада

07926/08-26 Лист08/2039
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про необхідність придбання сміттєвоза

346
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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Відділ внутрішнього аудиту

08178/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до  плану діяльності з 
внутрішнього аудиту

347
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

08204/08-40 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про перевірку стану 
використання сільськогосподарських земель на 
території Водянської ОТГ

348
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

07997/08-31 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про закупівлю ноутбуків для 
Департаменту екології облдержадміністрації

349
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07998/08-31 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про закупівлю кондиціонерів для 
Департаменту екології облдержадміністрації

350
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

07932/08-43 Доповідна запискаб/н
(СЛЕПЯН Е.В.) Про нагородження Бакути А.А. та 
інших

351
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

08147/08-20 Доповідна запискаб/н
(СКОБЛІКОВ В.В.) Про перерозподіл коштів 
обласного бюджету

352
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08157/08-20 Доповідна запискаб/н
(СКОБЛІКОВ В.В.) Про перерозподіл коштів 
обласного бюджету

353
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення
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07931/08-43 Доповідна запискаб/н
(СКОБЛІКОВ В.В.)  Про нагородження Булавінова 
А.А. та інших

354
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

07979/08-22 Доповідна запискаб/н
(СКОБЛІКОВ В.В.) Про виділення коштів на 
виготовлення проектно-кошторисної документації 
на ремонт доріг

355
22.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

08079/08-20 Доповідна запискаб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про перерозподіл видатків 
обласного бюджету за рахунок залишків освітньої 
субвенції

356
27.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

07929/08-51 Лист622/02
Про надання допуску до автоматизованої системи 
класу 1 категорії 4

357
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08096/08-22 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів

358
27.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08123/08-22 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про результати оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів за І 
півріччя 2018 року

359
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08205/08-22 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про внесення доповнень до плану 
проведення обласною робочою групою з контролю 
за господарською діяльністю, пов'язаною з 
металобрухтом, моніторингу діяльності 
підприємств

360
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08218/08-22 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про опрацювання матеріалів 
проведених конкурсів з перевезення пасажирів

361
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08264/08-22 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про проект меморандуму щодо 
співпраці у сфері дорожнього господарства

362
30.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08272/08-48 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про проведення засідання Ради 
оборони Запорізької області

363
30.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08172/08-31 Доповідна запискаб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про придбання столів та шаф для 
документів

364
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент фінансів

08080/08-20 Лист06-20/1581
Про надання інформації для складання проекта 
бюджету на 2019 рік

365
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

08091/08-20 Доповідна запискаб/н
(СЛЕПЯН Е.В.) Про виділення додаткових коштів 
на придбання засобів та виробів медичного 
призначення

366
27.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08162/08-43 Доповідна запискаб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про нагородження Гома О.М. та 
інших

367
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08273/08-20 Листб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про виділення додаткових коштів 
для КЗ "Запорізький обласний центр молоді"

368
30.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ 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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07975/08-43 Лист01/5-10/4106
Про нагородження Псьола О.Є.

369
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07976/08-43 Лист01/5-10/4109
Про нагородження Рудського С.В та інших

370
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08139/08-20 Лист07.3-08/86-8477
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

371
22.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07994/08-46 Лист1395/01/13-2018
Про посилення охорони адміністративних будівель

372
16.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08283/08-46 Лист8304/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації про походження коштів, за 
які здійснювалась закупівля  комп'ютерної техніки 
для Веселівської районної гімназії

373
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

07921/08-22 Лист478/04.2.06-75
Про поліпшення транспортного сполучення між с. 
Велика Білозерка та м. Кам'янка Дніпровська і між 
смт. Чернігівка та м. Пологи

374
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08213/08-46 Лист04-19/7608
Про результати розгляду скарги на бездіяльність 
Вільнянської райдержадміністрації

375
27.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08309/08-46 Лист08-20/7672
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 31.05.2001 № 231

376
29.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08059/08-39 Лист2869/05
Про звернення ГО "Справжні дії" щодо 
забруднення атмосферного повітря Ботієвською 
сільрадою

377
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

07897/08-22 ЛистН-21/872
Про припинення газопостачання

378
18.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07903/08-22 ЛистНЗ-1-09/568
Про закриття станції Більманка для виконання 
вантажних операцій

379
13.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07991/08-22 Лист24-32-272
Про забезпечення альтернативного виходу до 
екстрених служб

380
20.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

08154/08-39 Лист09/1928
Про перейменування управління

381
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

08220/08-39 Лист01-08/942
Про виділення коштів на придбання автомобілів 
для охорони тваринного світу та боротьби с 
браконьєрством

382
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08221/08-39 Лист01-08/939
Про виділення коштів на придбання мобільних 
лісопожежних модулів

383
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08224/08-43 Лист01-08/945
Про нагородження Завальнюк Н.В. та інших

384
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07910/08-48 Лист283/пр
Про перерозподіл коштів

385
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07956/08-48 Лист1317
Про участь в урочистому заході з нагоди 27-ї 
річниці Незалежності України 23.08.2018

386
14.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07965/08-48 Лист1321
Про проведення мобілізаційного навчання з 4 по 7 
вересня 2018 р.

387
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08003/08-43 Лист116/9/260/ПР
Про нагородження Котюха О.В. та інших

388
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08276/08-43 Лист1366
Про нагородження Єрьоменка С.Г.

389
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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

07969/08-22 Лист183-р
Про будівництво автошляхів з використанням 
склобетону

390
15.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07992/08-22 Лист186-р
Про нарахування за спожитий природний газ ТОВ 
"Газсервіс"

391
20.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07919/08-49 Лист808/734/18/2262
Про апеляційну скаргу Братіщенка В.М.

392
09.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08214/08-39 Лист02-47/3620
Про виконання програми співробітництва у сфері 
рибного господарства

393
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07918/08-49 Лист12093
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження

394
14.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07922/08-43 Лист101/1854
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Алієва Р.В. (та інші)

395
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07927/08-40 Лист12413
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо акту 
приймання-передачі земельної ділянки Хасанової 
С.М.

396
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07945/08-46 Лист53/2/52-2018
ПРИМОРСЬКЕ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо начальника відділу 
містобудування та архітектури Приморської 
міської ради

397
21.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ паперовий паперова

08038/08-46 Лист8157/43/3-2018
ЗАВОДСЬКЕ ВП ГУНП
Про витребування з Департаменту екології 
документи щодо діяльності  ТОВ "СЯЙВОМЕТ"

398
10.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08040/08-46 Лист8158/43/3-2018
ЗАВОДСЬКЕ ВП ГУНП
Про витребування з Департаменту промисловості 
документи щодо діяльності  ТОВ "СЯЙВОМЕТ"

399
17.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08065/08-39 Лист03/1907
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ 
РЕСУРСІВ РІЧОК ПРИАЗОВ'Я
Про виділення субвенції з обласного бюджету 
Північно-Рогачинському міжрайонному 
управлінню водного господарства

400
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07895/08-46 Лист05/1-4636-18
НДУ ПАВЛЕНКО Ю.О.
Про перегляд переліку споживачів 
електропостачання, для яких має бути встановлена 
екологічна броня

401
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07981/08-46 Лист04/7491вих-18
Про надання інформації щодо осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми

402
20.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08308/08-46 Лист05/1-4632-18
Про визнання рішення Запорізької облради від 
16.08.2012 № 2 таким, що втратило чинність

403
29.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

08015/08-43 Лист02-25-04269
Про нагородження Лісіної Г.М. та інших

404
23.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07967/08-22 Лист12/1198
Про надання інформації щодо 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах

405
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08061/08-22 Лист22/1216
Про капітальний ремонт автодороги М-18 

406
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету
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07923/08-19 Лист58-02/08-1621
Про надання інформації з питань теплопостачання

407
20.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

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

07894/08-46 Лист4266/39/107/03-2
Про надання копій документів щодо Попова А.В.

408
17.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07908/08-46 Лист4214/39/107/01-2
Про надання копій документів стосовно Міхно П.П.

409
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08115/08-46 Лист4361/39/107/01-2
Про надання інформації щодо діючих дозволів на 
викиди забруднюючих речовин

410
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08140/08-46 Лист4422/39/107/01-2
Про надання інформації щодо функціонування 
АЗС, АГЗС та дизельних заправних модулів на 
території області

411
27.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08032/08-46 Лист59/14/2503
Про надання інформації щодо розгляду звернення 
НДУ Артюшенка І.А.

412
20.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08043/08-46 Лист29/14/2539
Про доступ до речей і документів Департаменту 
капітального будівництва облдержадміністрації

413
22.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08142/08-46 Лист59/3/4-1218нт
Про надання інформації в рамках досудового 
розслідування

414
20.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08143/08-46 Лист59/3/3-1222нт
Про надання інформації щодо Сулєнкова О.А.

415
20.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08144/08-46 Лист59/3/3-1224нт
Про надання інформації щодо Басова А.М.

416
20.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08181/08-46 Лист59/4-3577нт
Про виділення коштів на придбання спеціальної 
техніки

417
29.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08240/08-46 Лист59/9/4-1277нт
Про зупинку роботи ряду телеканалів при переході 
на цифрове телебачення

418
23.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07990/08-20 Лист04-08-02-15/371
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за І півріччя 2018 року

419
21.08.2018від

№
від 22.08.2018
№ 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

07884/08-07 Постанова124
Про внесення змін до постанов Центральної 
виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 та 
від 12 жовтня 2017 року № 216

420
16.08.2018від

№
від 20.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08077/08-45 Лист21-28-1387
Про програмні та інші засоби доступу до 
Державного реєстру виборців

421
22.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

08316/08-45 Лист21-38-1432
Про проведення тренінгу "Взаємодія органів 
Державного реєстру виборців з виборчими 
комісіями" 17-28.09.2018

422
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України
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08111/08-48 Листб/н
Про участь у службовій нараді  28.08.2018 року

423
20.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

08306/08-27 Лист40-703-4/5907-1
Про надання інформації щодо розміщення 
каолінового кар'єру та збагачувальної фабрики 
ТОВ "Біляївський збагачувальний комбінат"

424
27.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

07968/08-21 Лист8378/0/20-18
Про участь у воркшоп-презентації 
стандартизованого набору відкритих даних 
04.09.2018

425
20.08.2018від

№
від 21.08.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08049/08-29 Лист16-12992/161
Про виконання плану заходів цивільного захисту

426
23.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08129/08-29 Лист16-12722/161
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

427
20.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08188/08-29 Лист16-13107/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2019 рік

428
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

08239/08-51 Лист1/06-1-1699
Про проведення обстеження ІТ систем

429
29.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08110/08-22 Лист2157/1/7.1-6
Про надання інформації щодо ремонту 
автомобільних доріг

430
19.08.2018від

№
від 27.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08314/08-22 Лист2209/1/5.2-6
Про виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування 
(нагадування!)

431
31.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

08294/08-22 Лист7841/17.1/7-18
Про проведення відкритого слухання щодо 
схвалення інвестиційної програми з розподілу та 
постачання електроенергії на 2018 рік ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 04.09.2018 м. Київ

432
30.08.2018від

№
від 31.08.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

08159/08-47 Лист10-21/37414/18
Про проведення тренінгу для уповноважених 
підрозділів з питань запобігання та виявлення 
корупції  05.09.2018 (м. Дніпро)

433
28.08.2018від

№
від 28.08.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

08177/08-47 Лист34-04/37460/18
Про надання інформації щодо результатів розгляду 
доповідної записки Мороко В.В.

434
28.08.2018від

№
від 29.08.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

08025/08-47 Лист0435-111/32520
Про надання інформації  щодо переліку споживачів 
та їх обладнання для якого має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

435
22.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національний олімпійський комітет України

08033/08-34 Лист543-НК
Про приорітетність розвитку олімпійських видів 
спорту

436
13.08.2018від

№
від 23.08.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Рахункова палата України

08233/08-20 Лист11-2008
Про надання фінансової звітності із застосуванням 
АС "Є-Звітність"

437
28.08.2018від

№
від 30.08.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

58



№
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
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