
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.09.18 по 21.09.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08919/08-08 Депутатське звернення20 88802
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про проведення операції гр. Орлік М.І.

1
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08932/08-20 Довідкаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури 
та спорту)
Про перерозподіл коштів РЦ "Інваспорт"

2
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08933/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на фінансування закладів 
охорони здоров'я

3
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08934/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури 
та спорту)
Про виділення коштів КУ "Обласний 
лікарсько-фізкультурний диспансер"

4
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08935/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення обсягу асигнувань для оплати 
спожитих енергоносіїв КУ/КЗ соціального захисту 
населення ЗОР

5
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08936/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент культури)
Про підготовку святкування та відзначення 80-ї 
річниці утворення Запорізької області

6
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08970/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент освіти)
Про виділення додаткових коштів на придбання 
шкільних автобусів

7
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08992/08-29 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про наказ щодо підсумків проведення 
командно-штабного навчання цивільного захисту з 
Запорізьким районом

8
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08993/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про внесення змін до обласного бюджету для 
фінансування програми розвитку галузі молочного 
скотарства

9
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09019/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про порушення ПП "Транзит" умов укладеного з 
облдержадміністрацією договору про організацію 
перевезень пасажирів...

10
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09035/08-42 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про покладання обов'язків директора 
Департаменту агропромислового розвитку ЗОДА 
23-29.09.2018

11
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09051/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів на фінансову 
підтримку КП "Готель "Україна" ЗОР

12
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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09069/08-27 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Упр. містобудування)
Про необхідність вирішення питання зняття грифу 
"Для службового користування" з матеріалів Схеми 
планування території Запорізької області

13
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09078/08-32 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про придбання шкільних автобусів районам та ОТГ

14
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09130/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі "Культура" у 2018 році

15
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09131/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення старшин та козаків Запорізької 
області до Дня Українського козацтва

16
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09132/08-21 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про надання приміщення відділу соціального 
захисту м. Дніпрорудне управління соціального 
захисту населення Василівської РДА

17
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09133/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів КУ 
"Територіальне медичне об'єднання "Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" ЗОР на придбання автомобіля швидкої 
медичної допомоги

18
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

3
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Джерело  інформації 
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08956/08-15 Листб/н
МІЖФРАКЦІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РІВНІ 
МОЖЛИВОСТІ"
Про участь у Жіночому Конгресі 28.09.2018 (м. 
Львів)

19
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09037/08-15 Листб/н
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЖІНКИ. МИР. БЕЗПЕКА"
Про участь у Kyiv Global Summit 
"Women.Pease.Security" 05.10.2018 (м. Київ)

20
10.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08900/08-35 ЛистUKR/PRO/2018/
ПІДКОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ 
РІВНОСТІ
Про участь у Конференції "Дотримання прав 
ромських жінок в Україні" 17-18.10.2018 (м. Київ)

21
12.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08903/08-08 Депутатське звернення04-34/13-190665
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення слухань на тему: "Ефективність 
системи надання субсидій населенню" 03.10.2018 
(м. Київ)

22
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08904/08-08 Депутатське звернення04-34/13-186458
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про Рекомендації щодо результатів робочої 
поїздки народних депутатів України - членів 
Комітету до Херсонської, Миколаївської та 
Одеської областей

23
07.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09036/08-08 Депутатське звернення04-25/04-930(19
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про резолюцію засідання "круглого столу" на тему: 
"Раптова серцева смерть..."

24
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

4
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09068/08-08 Депутатське звернення04-25/13-936(19
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про заходи щодо профілактики туберкульозу

25
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

08918/08-08 Депутатське звернення3120
НДУ ШЕВЧЕНКО О.Л.
Про ремонт житлового будинку сім'ї Казидуб в смт 
Якимівка

26
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08920/08-08 Депутатське звернення20 88816
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про проведення операції гр. Семенець Л.І.

27
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08921/08-08 Депутатське звернення2308-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про звернення гр. Пуліна В.А. щодо надання 
матеріальної допомоги для придбання спортивного 
обладнання

28
12.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08948/08-08 Депутатське звернення2098
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ремонт огорожі КУ "Софіївська ЗОШ І-ІІ 
ступенів" Новомиколаївської райради

29
23.08.2018від

№
від 18.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09001/08-08 Депутатське звернення20 88787
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про проведення операції гр. Загорулько Л.П.

30
12.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09002/08-08 Депутатське звернення20 88791
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Шепель О.А.

31
12.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09040/08-08 Депутатське звернення781-09
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про створення оргкомітету щодо відзначення 
150-річчя з часу утворення Всеукраїнського 
товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка

32
14.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

5
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09047/08-52 Лист108
ГС "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ 
ТА ЯКОСТІ"
Про результати моніторингу

33
17.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання вдосконалення і впровадження 

системи управління якістю
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09108/08-41 Лист212
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про стан даху в Обласному дитячому 
протитуберкульозному санаторії, м. Запоріжжя 
після ремонту в 2016 році

34
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09109/08-41 Лист213
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про підписання актів приймання-передачі робіт на 
об'єктах, включених до Угоди про Співпрацю з GIZ 
Gmbh

35
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08906/08-22 Лист07093
ТОВ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ"
Про співробітництво

36
07.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08907/08-22 Листб/н
ТОВ "ВЬОРЧЕ"
Про співробітництво

37
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08910/08-39 Лист16
СФГ "ТІЛЕЦЬ"
Про дострокове розірвання оренди на земельну 
ділянку для обслуговування водоймища

38
12.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08914/08-19 Лист09/181
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ІВІ-РЕЙТИНГ"
Про розробку Інвестиційного паспорту Запорізької 
області

39
12.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08939/08-20 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА КОШОВА УПРАВА БРАТСТВА 
ОУН-КПА
Про надання фінансової допомоги членам Братства

40
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08969/08-42 Лист812
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ...
Про участь у третьому турі конкурсу "Кращий 
державний службовець" 27-28.09.2018

41
12.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08996/08-21 Лист376/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ
Про сприяння проведенню відкритого засідання 
Громадської ради 02.10.2018

42
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09000/08-25 Лист236/9
БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Про проведення круглого столу з питань реалізації 
державних житлових програм 26.09.2018 (м. Київ)

43
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09011/08-39 Лист66
КИЇВСЬКИЙ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
Про приведення у відповідність Положення про 
заказники загальнодержавного значення 

44
12.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09048/08-19 Лист19/09/18
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

45
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09050/08-27 Лист1-36
УКРТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
Про участь у регіональних семінарах експертів 
(інженерів) з технічної інвентаризації 
03.10-01.11.2018

46
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09077/08-49 Листб/н
Позовна заява ФОП Трусової Л.А.

47
17.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09116/08-40 Лист06/4-179
ПАТ "УКРПОШТА"
Про надання згоди на розробку технічної 
документації для встановлення меж земельної 
ділянки

48
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Посольства

08937/08-41 Лист02-05/876
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про запрошення на Форум Білорусі та України 
(25.10-26.10.2018) м.Гомель

49
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09101/08-41 Лист1098/2018
ПОСОЛЬСТВО СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про презентацію словацької компанії LASER media 
27.09.2018 (м. Київ)

50
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

08966/08-49 Постанова808/734/18 (872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про постанову суду щодо апеляційної скарги 
Братіщенка В.М.

51
13.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09079/08-49 Ухвала826/14195/18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду про прийняття позовної заяви до 
розгляду та відкриття провадження у справі № 
826/14195/18

52
11.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08884/08-04 Витяг з протоколуВП 33
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
впровадження нових державних будівельних норм

53
05.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08885/08-06 Доручення36518/1/1-18
(В. Гройсман) Про оголошення Подяки Прем'єр 
Міністра України членам Всеукраїнської 
громадської організації "Асоціація болгар України"

54
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08926/08-06 Доручення33462/1/1-18
(В. Гройсман) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про підготовку до участі у Дні діалогу з владою 
24.09.2018 (м. Тернопіль)

55
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08940/08-06 Доручення21089/30/1-18
(Г. Пліс) Про надання інформації щодо розподілу 
субвенції на утримання автомобільних доріг на 
2018 рік

56
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08949/08-06 Доручення35894/1/1-18
(В. Кістіон) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо скасування постанови КМУ від 
07.06.2017 № 394 "Про внесення змін у додаток по 
постанови КМУ від 25.12.1996 № 1548 та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов 
КМУ"

57
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08950/08-06 Доручення36960/0/1-18
(В. Гройсман) Про результати наради під 
головуванням Прем'єр-міністра України Гройсмана 
В.Б. щодо боротьби з незаконним ввезенням 
товарів на митну територію України від 10.09.2018

58
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08951/08-06 Доручення36578/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 14.09.2018 до м. Києва

59
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08952/08-06 Доручення36716/0/1-18
(П. Розенко) Про відшкодування вартості 
лікарських засобів

60
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

08953/08-03 Розпорядження645-р
Про внесення змін до плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю, до першої доповіді України про 
виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю на період до 2020 року

61
12.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08954/08-03 Постанова705
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.02.2018 р. № 110

62
29.08.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08974/08-03 Постанова743
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 10.08.2004 № 1017

63
29.08.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08975/08-03 Постанова741
Про схвалення проекту Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік"

64
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08976/08-03 Постанова733
Деякі питання реалізації у 2018—2020 роках  
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року

65
12.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09029/08-06 Доручення35835/1/1-18
(Г. Зубко) Про звернення ТОВ "Комунтех" щодо 
погашення заборгованості за виконані роботи з 
будівництва інженерних споруд

66
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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09030/08-06 Доручення35826/1/1-18
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про погодження розподілу між місцевими 
бюджетами субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на погашення різниці між 
фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої 
води

67
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09031/08-17 Лист17177/0/2-18
(В. Федорчук) Про ситуацію щодо подальшого 
збереження функціонування КУ "Міська лікарня № 
7"

68
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09059/08-06 Доручення36265/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати медичним працівникам

69
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09060/08-17 Лист17304/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення депутатів Токмацької 
міської ради щодо підписання Актів розмежування 
балансової належності та експлуатаційної 
відповідальності сторін

70
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09103/08-06 Доручення13342/200/1-18
(В. Гройсман) Про впорядкування графіку 
проведення перевірок діяльності місцевих 
держадміністрацій

71
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09106/08-06 Доручення36966/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про резолюцію засідання "круглого столу" на тему: 
"Раптова серцева смерть - фактори ризику та шляхи 
профілактики"

72
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09107/08-03 Постанова725
Про внесення змін до пункту 2 Порядку залучення, 
використання та моніторингу міжнародної 
технічної допомоги

73
05.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08957/08-23 Лист37-32-11/21759
Про надання інформації щодо підприємств 
харчової промисловості

74
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09028/08-39 Лист5/4.1-10/9873-18
Про участь у семінарі-тренінгу зі стратегічної 
екологічної оцінки (СЕО) 27-28.09.2018 (м. Київ)

75
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08941/08-41 Лист4314-06/40333-0
Про стан реалізації домовленостей, досягнутих у 
рамках 11-го засідання українсько-турецької комісії

76
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08942/08-21 Лист3622-06/40487-0
Про проведення конференції з питань надання 
адміністративних послуг 10-11.10.2018 (м. Київ)

77
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08947/08-19 Лист3903-06/40348-0
Про дослідження стану інвестиційної діяльності в 
регіонах

78
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09063/08-41 Лист3903-06/40927-0
Про запровадження єдиних підходів у роботі з 
інвесторами

79
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09094/08-41 Лист660/16-103-3667
Про участь у Першому форумі регіонів України та 
Білорусі 25-26.10.2018 у м. Гомель

80
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09104/08-22 Лист3081/27/14-18
Про нормативне врегулювання порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів водним 
транспортом

81
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09025/08-34 Лист7296/5.1
Про проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України

82
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

08901/08-48 Лист154/11/2827
КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про співпрацю

83
15.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08928/08-48 Лист361/3/3424
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ
Про виробничі можливості підприємств харчової 
промисловості

84
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08955/08-48 Лист234/1/3006
ПІВНІЧНО-СХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Про матеріально-технічну допомогу військовій 
частині А3220

85
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09033/08-48 Лист220/5366
Про звернення НДУ Кривохатька В.В. щодо 
забезпечення житлом гр. Слівінського А.М.

86
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08894/08-43 Лист1/11-9645
Про присвоєння почесного звання Федоровій О.В.

87
11.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08895/08-43 Лист1/11-9651
Про нагородження Шарової Т.М.

88
11.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09128/08-32 Лист1/9-568
Про підтримку та фінансування закладів 
позашкільної освіти в умовах децентралізації влади

89
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08915/08-08 Лист05.1-14А-10544/
ДЕПУТАТ АЛЕРГУШ І.Г.
Про стан здоров'я населення в регіоні 
розташування Запорізької АЕС

90
30.07.2018від

№
від 17.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08963/08-21 Лист7/19.8/9331-18
Про реалізацію проектів зі створення і 
забезпечення функціонування ЦНАП в форматі 
"Прозорий офіс"

91
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08986/08-19 Лист7/19.3/9379-18
Про участь у засіданні комісії з відбору проектів 
ДФРР 20.09.2018 (м. Київ)

92
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08991/08-36 Лист7/19.8/9330-18
Про орієнтований зразок плану-схеми та прикладів 
фасадів дитячого будинку сімейного типу

93
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08994/08-27 Лист7/15.1/9361-18
Про основні аспекти розроблення та реалізації 
містобудівної документації

94
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08998/08-20 Лист7/19.6/9374-18
Про надання інформації щодо перерахування 
коштів індивідуальним сільським забудовникам на 
придбання житла

95
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09076/08-26 Лист7/32/9460-18
Про участь у нараді з питань підготовки до 
опалювального сезону 2018/19 року

96
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09090/08-39 Лист7/11.1/9416-18
Про моніторинг полігонів твердих відходів

97
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09115/08-41 Лист7/36.1/9450-18
Про надання інформації щодо укладання угод з 
суб'єктами Словацької Республіки

98
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08943/08-33 Лист17838/0/2-18/57
Про забезпечення учасників бойових дій 
додатковими медичними послугами

99
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08945/08-28 Лист17833/0/2-18/53
Про пропозиції до анкети зі створення професійних 
стандартів за професією "Соціальний працівник"

100
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08946/08-35 Лист17878/0/2-18/57
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення зміни до Закону України "Про охорону 
дитинства" щодо реалізації міжнародної ініціативи 
"Громада, дружня до дітей та молоді"

101
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08977/08-28 Лист17876/0/2-18/57
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення зміни до розділу VІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Бюджетного кодексу 
України..."

102
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09061/08-35 Лист18051/0/2-18/37
Про підведення підсумків атестації дитячих 
закладів оздоровлення

103
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09064/08-34 Лист17990/0/2-18/29
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про підтримку розвитку системи спортивної 
реабілітації учасників бойових дій, які брали участь 
в АТО, у заходах із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії РФ у Донецькій та Луганській областях"

104
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

09065/08-20 Лист05110-14-21/244
Про схвалений Урядом проект Державного 
бюджету України на 2019 рік

105
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09105/08-20 Лист07010-07-21/245
Про освітню субвенцію

106
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09141/08-46 Лист10012/14.3.1/7-1
Про запрошення для участі у складі атестаційної 
комісії 05.10.2018

107
18.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09114/08-50 Лист06-6316/40
Про результати роботи щодо поліпшення 
виконавської дисципліни

108
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08929/08-43 Лист01/03-28/02448
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Лоташ Л.І.

109
12.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

16



№
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

09083/08-37 Лист01/03-19/02548
Про проведення Покровського ярмарку 06.10.2018

110
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09070/08-43 Лист02-42/692-1
Про нагородження Колодіна Т.В. (та інші)

111
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09102/08-20 Лист02-12/678-1
Про виділення коштів з обласного бюджету  на 
ремонт будівлі по вул. Індустріальній, 89 в м. 
Мелітополь

112
17.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09140/08-22 Лист02-27/689-4
Про надання інформації щодо автоперевізників

113
18.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

08922/08-36 Лист01-6201/47
Про надання пропозицій щодо придбання житла 
особам з числа дітей-сиріт

114
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09014/08-30 Лист01-6180/40
Про відкликання листа від 31.08.2018 № 01-5856/40

115
14.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Запорізька міська рада

08981/08-43 Лист13415/03-27/01
Про присвоєння почесного звання Полтавцю А.П.

116
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

08980/08-20 Лист08/09-1271
Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

117
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09118/08-22 Лист848
Про недопущення закриття станції Молочанськ для 
виконання вантажних операцій

118
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

08893/08-20 Лист02-08-35/2510
Про надання іншої субвенції ДНЗ "Веселівський 
професійний аграрний ліцей"

119
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

08913/08-21 Лист1793
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про повернення майна ПП "Роса-2" Приазовській 
селищній раді

120
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09003/08-08 Депутатське звернення370
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про внесення пропозицій до проекту рішення 
обласної ради

121
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09099/08-08 Депутатське звернення53
ДОР СУРЖАН О.В.
Про виділення коштів на придбання вікон для 
закладів дошкільної освіти м. Токмака

122
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

08899/08-54 Лист3884/01-11
Про виділення коштів для придбання витратних 
матеріалів для хворих, що потребують процедур 
гемодіалізу

123
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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08917/08-54 Лист
КП "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт приміщення для 
розташування аптечного складу

124
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09121/08-54 Лист01-27/0686
Про перелік заходів щодо підготовки святкування 
80-річчя утворення Запорізької області

125
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09129/08-54 Лист01-26/0702
Про участь у засіданні оргкомітету з питань 
підготовки святкування 80-річчя утворення 
Запорізької області 25.09.2018

126
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09134/08-54 Лист3906/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для підтримки будівель та 
споруд лікарні

127
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09135/08-54 Лист3847/01-11
ГО "БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про збільшення фінансування Азовського 
Міжнародного фестивалю творчості осіб з 
інвалідністю "Повір у себе"

128
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09136/08-54 Лист3703/01-11
КУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про постачання технічної води будинкам сімейного 
типу

129
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09137/08-54 Лист3854/01-11
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про виділення коштів для виготовлення 
проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію ділянки автомобільної дороги 
О080823/Т-08-04-Дніпровка

130
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
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документа

09138/08-54 Лист3972/01-18
ГО "ІНВАЛІДІВ-ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про переведення пацієнтів до відділення 
гемодіалізу

131
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09124/08-54 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про участь у засіданні за круглим столом з питань 
адміністративно-територіального устрою 
25.09.2018

132
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

08897/08-43 Лист103-532
Про нагородження Маренкова М.А. (та інші)

133
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

09056/08-22 Лист1/13-01-466
Про нелегальні перевезення ТОВ "Бас Тур"

134
18.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09100/08-22 ЛистZp02.2.2-Сл-104
Про проведення ремонтних робіт в с. 
Новоолександрівка 24-25.09.2018

135
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09015/08-22 Лист001-43/14310
Про відключення електрообладнання ТОВ "ЗТМК"

136
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08968/08-22 Лист11/01-1491
Про надання допомоги у погашенні заборгованості 
перед ПАТ "Запоріжжяобленерго"

137
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09057/08-22 Лист11-22-24/510
Про сприяння у вирішенні питання з ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

138
18.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

08931/08-48 Лист4160
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА  В/Ч 
А1978
Про відкликання листа В/Ч А1978 від 28.08.2018 
№3908

139
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09084/08-43 Лист3/33/24-2448
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Попова А.П. (та інші)

140
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09122/08-43 Лист4507
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Пилипенко Н.Г. (та інші)

141
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

09080/08-22 Лист31-16/20965
Про проведення громадських слухань з питань 
експлуатації ядерної установки 25.09.2018 (м. 
Енергодар)

142
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08887/08-40 Лист30/08-1
ТОВ "САН ТЕРМІНАЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 18.09.2018 
№ 499***

143
30.08.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08911/08-22 Лист1/06-01-459
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення ситуації з BUS TOUR

144
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08912/08-22 Лист17/08
ТОВ "ПРЕСТИЖ-СЕРВІС"
Про впровадження системи GPS моніторингу

145
30.08.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08925/08-25 Лист1628
ТОВ "ПРОМВИБУХ"
Про надання письмової згоди на здійснення 
будівельних робіт

146
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08960/08-40 Лист823
ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"
Про згоду на продовження погодження терміну дії 
гірничого відводу

147
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08961/08-22 Лист18/09
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про відмову від укладення договору на 
обслуговування об'єкту конкурсу № 1

148
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08971/08-40 Лист2/01
ТОВ "АТ ТЕХНІКА"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

149
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08989/08-23 Листб/н
ВАТ "ХЛІБОКОМБІНАТ № 2"
Про вирішення проблем на підприємстві

150
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09010/08-23 Лист26
ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
Про вирішення конфліктної ситуації

151
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09018/08-40 Лист109/2018
ТОВ "ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - 
ГЕО"
Про погодження проекту землеустрою

152
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09026/08-43 Лист3/01-161
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Рахно С.М.

153
14.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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09027/08-43 Лист3/01-162
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Іщенко О.М. (та інші)

154
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09039/08-40 Лист190
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання обгрунтованої відмови щодо надання 
в оренду земельної ділянки

155
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09041/08-22 Лист63
ТОВ "АТП АСА"
Про правомірність виконання рейсу по маршруту 
Мелітополь (АС-2) - Світлодолинське

156
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09053/08-22 Лист93
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність

157
06.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09054/08-22 Лист18/09-18
ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТТЕК"
Про обстеження промислового майданчика

158
18.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09055/08-22 Лист20/09-18
ТОВ "ТЕРИТОРІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА 
КОМПАНІЯ"
Про обстеження промислового майданчика

159
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09085/08-22 Листб/н
ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА"
Про втручання в ситуацію по залізничній станції 
Молочанськ ПАТ "Укрзалізниця"

160
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09086/08-22 Лист98
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про коригування потужності постачання теплової 
енергії

161
17.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09087/08-22 Лист97
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про коригування потужності виробництва теплової 
енергії

162
17.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08880/08-43 Лист01-45
ЗВ ВГО "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС"
Про нагородження Супруна В.О.

163
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08881/08-33 Лист351
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання інформації щодо розпорядження 
голови облдержадміністрації від 25.09.2017 № 507 
"Про затвердження Стратегії забезпечення сталої 
відповіді на епідемії туберкульозу, ..."

164
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09004/08-27 Лист5/2018
ЗОО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення науково-практичного семінару 
10-12.10.2018 (м. Бердянськ)

165
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09009/08-28 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 
БПФ "РУТЕНІЯ-ОДЕСА"
Про вирішення ситуації щодо виділення квартир 
для військовослужбовців

166
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09012/08-22 Лист21
ПП "ЛЄТА"
Про вирішення питання щодо незаконно 
розташованого плавзасібу

167
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09073/08-37 Лист008
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ 
СВЯТО-ПОКРОВСЬКОМУ ХРАМІ
Про надання копії розпорядження

168
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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09074/08-22 Лист01/1415
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про реконструкцію автодорожнього переїзду через 
греблю ДніпроГЕС

169
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09082/08-32 Лист55
БО "МЕТЕЛИК-16"
Про заміну вікон у дитячому садку № 8 "Метелик" 
м. Токмак

170
10.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09081/08-32 Листб/н
ГО "ВЕРБИЧЕНЬКА"
Про заміну вікон у ЗДО № 23 "Вербиченька" 
Токмацької міської ради

171
10.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09113/08-44 Лист2109/18-2
ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про ситуацію навколо припинення повноважень 
Ботієвського сільського голови Чубуклієва М.С.

172
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09127/08-33 Лист1909/2018
ГО "БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ БЕРДЯНСЬК"
Про виявлення туберкульозу в дитячому садку № 
35 м. Бердянськ

173
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09120/08-20 Лист151
КП "МЕЛІТОПОЛЬКОМУНТРАНС"
Про надання висновку для фінансування 
природоохоронних заходів

174
05.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

08898/08-49 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про судову повістку на 24.09.2018

175
19.08.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

08964/08-49 Лист321/554/18/3766/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду щодо КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини"

176
13.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08965/08-49 Лист321/553/18/3765/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду щодо КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини"

177
13.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

09072/08-28 Лист01-05/222
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про оплату праці колективу заповідника

178
18.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

08958/08-40 Лист35-01/2704
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про прискорення реєстрації проекту відведення 
земельної ділянки

179
13.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08972/08-40 Лист566/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою

180
04.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08973/08-40 Лист567/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою

181
04.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

26
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08882/08-16 Лист04-01/2559
(В. Ковальчук) Про участь у семінарі з питань 
взаємодії з громадянським суспільством 
16-17.10.2018 у м. Дніпро

182
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08959/08-16 Лист04-01/2561
(В. Ковальчук) Про підготовку до змагань "Ігри 
Нескорених" 20-27.10.2018 (м. Сідней, Австралія)

183
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09021/08-16 Лист09-07/321
(Н. Анненкова) Про надання інформації щодо 
талановитої молоді

184
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

08883/08-16 Лист02-01/1506
(І. Райнін) Про відзначення Дня партизанської 
слави 22.09.2018

185
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

08962/08-43 Лист01-16/0791
Про нагородження Бєлової Л.П. (та інші)

186
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08999/08-20 Лист018/01-14
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

187
03.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09042/08-26 Лист01-16/0868
Про функціонування системи централізованого 
водопостачання с. Трудове

188
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08889/08-42 Лист01-40/1225
Про погодження призначення Дерія О.М.

189
13.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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08890/08-20 Лист01-31/1214
Про субвенцію на додатковий щоденний набір 
харчування учнів

190
11.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08891/08-20 Лист01-36/1212
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на виконання заходів на 
Головній каналізаційній насосній станції в смт 
Стеногірськ

191
10.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08905/08-37 Лист01-34/1213
Про запрошення на фестиваль моди та стилю 
"Таврія-етнофест" 15.09.2018 (м. Василівка)

192
11.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09024/08-25 Лист01-30/1240
Про незадовільний стан проведення ремонтних 
робіт на протирадіаційному укритті по вул. Леніна, 
57 м. Дніпрорудне

193
14.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09043/08-43 Лист01-41/1251
Про нагородження Іванова Є.О.

194
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09046/08-43 Лист01-40/1252
Про нагородження Цибульняк Л.М.

195
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09089/08-42 Лист01-40/1253
Про погодження призначення Дерія О.М.

196
18.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09008/08-42 Лист01.1-18/0452
Про погодження призначення Хілько О.Л.

197
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08984/08-40 Лист01-01-12/1/424
Про налагодження взаємодії прокуратури та ГУ 
Держгеокадастру у Запорізькій області із 
територіями

198
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ 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

09022/08-42 Лист01-01-31/415
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади

199
12.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09023/08-42 Лист01-01-31/421
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Гудковій Л.М.

200
13.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09097/08-42 Лист227/01-15
Про погодження призначення Штепи С.М.

201
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08982/08-40 Лист01-17/0874
Про виконання дій за довіреністю

202
18.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09044/08-43 Лист01-18/0882
Про нагородження Беніш Л.І. та Драчова О.А.

203
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09045/08-43 Лист01-18/0879
Про нагородження Грибової Н.В.

204
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09117/08-20 Лист03-34/0494
Про співфінансування проектів

205
29.08.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09049/08-25 Лист01-28/0726
Про ремонт приміщень нежитлової будівлі по пров. 
В. Жуковського, 12 у м. Пологи

206
17.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09123/08-32 Лист01-28/0740
Про придбання шкільного автобуса

207
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Приазовська 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

08990/08-40 Лист01-20/778
Про надання роз`яснень щодо передачі у 
користування (оренди) земельних ділянок

208
14.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09007/08-42 Лист01-34/393
Про погодження звільнення Калюти О.Д.

209
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09052/08-20 Лист12-09/0816
Про виділення коштів з обласного екофонду

210
19.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09071/08-43 Лист01-46/0550
Про нагородження Нічебай Т.В.

211
17.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

09038/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ КОВДРЯ С.Г.
Про забезпечення автомобілем КУ "Бердянський 
районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги"

212
19.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Сільські та селищні ради

08908/08-20 Лист02-01-26/681
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання переліків проектів, які планується 
реалізовувати за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

213
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ 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

08909/08-20 Лист02-01-26/682
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання переліків проектів, які планується 
реалізовувати за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

214
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09005/08-25 Лист579
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про ремонт будівлі сільського будинку культури

215
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09006/08-22 Лист580
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільної дороги Т-04-08 
Павлоград-Оріхів-Токмак

216
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09088/08-43 Лист01-69-814
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Чіпко В.Г. (та інші)

217
20.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09142/08-20 Лист01-02-10/941
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про реалізацію природоохоронних заходів

218
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

08888/08-35 Доповідна запискаб/н
Про розгляд питання щодо можливості 
продовження терміну перебування дітей, які 
досягли граничного віку (семи років), у КУ 
"Сонечко" ЗОР

219
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09034/08-51 Лист01-38/1953
Про виділення піддомену

220
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
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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

08927/08-22 Доповідна запискаб/н
Про підписання Меморандуму про співробітництво 
між ЗОДА та ТОВ "ДТЕК"

221
17.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09075/08-22 Доповідна запискаб/н
Про розірвання договору від 03.04.2018 № 50/13 
про організацію перевезень пасажирів...

222
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08916/08-20 Лист05.1-091/646-95
Про надання реквізитів рахунку

223
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08978/08-20 Лист07.3-08/95-9492
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

224
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08979/08-20 Лист07.3-08/96-9493
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

225
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

09119/08-28 Лист08/03.4-05/7187
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
Запорізькій державній інженерній академії

226
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

09020/08-28 Лист18044/04
Про моніторинг показників Реєстру зарахованих 
осіб Державного реєстру загальнообов'язкового 
державного соціального страхування

227
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09125/08-50 Лист15-19/8255
Про участь у відкритті офісу відкритого типу "Open 
space" 27.09.2018 (м. Запоріжжя)

228
21.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

08988/08-41 Лист12.3/327
Про візит делегації агровиробників Вінницької 
області 27-28.09.2018

229
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08896/08-43 Лист126/1020/МПЗ
Про нагородження Пономаренка О.Є. (та інші)

230
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08930/08-48 Лист1466
Про перерозподіл коштів

231
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08938/08-48 Телеграма1468
Про сприяння в організації військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних з числа 
внутрішньо переміщених осіб

232
17.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09098/08-48 Лист1497
Про проведення навчання "Козацька Воля - 2018" 
25-29.09.2018

233
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09111/08-49 Лист808/4077/17/275
Про судову повістку на 17.10.2018

234
17.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09112/08-49 Лист0840/2951/18/27
Про копію ухвали суду прийняття позовної заяви

235
18.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

08924/08-46 Лист4800/75-2018-С
ТОКМАЦЬКЕ ВП ПОЛОГІВСЬКОГО ВП
Про надання інформації щодо фінансування 
мікрогрантів для будинків ОСББ м. Токмака

236
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

08985/08-43 Лист1360/01.1
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про нагородження Лебєдєва О.В. та Валько В.С.

237
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08987/08-46 Лист6016-10455
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо власника та 
балансоутримувача мережі водовідведення смт 
Мирне Мелітопольського р-ну

238
01.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

08995/08-46 Лист31/8-4632
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень ...на 2017-2021 роки

239
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

08997/08-46 Лист120-9565вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо Запорізького 
авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченко

240
07.08.2018від

№
від 19.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09139/08-40 Лист14009
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про повернення земельної ділянки Апатрова С.П.

241
18.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

08923/08-42 Лист400
Про розгляд звернення гр. Дугіної С.В. щодо 
дотримання законодавства у сфері державної 
служби

242
14.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура
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09013/08-46 Лист1-8641вих.18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо ремонту 
Токмацького сервісного центру № 2347

243
10.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09016/08-46 Лист05/1-217-16
Про роздержавлення газети "Запорізька правда"

244
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09017/08-46 Лист19р
Про звернення ПАТ "Запоріжжяобленерго" щодо 
заборгованості за електроенергію

245
17.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09067/08-46 Лист13/2-107вих-18
Про виділення коштів для придбання житла 
працівникам прокуратури області

246
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

09066/08-21 Лист02-29-04748
Про проведення перевірки робочою групою 
24.09.2018

247
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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

08902/08-46 Лист4594/39/107/03-2
Про надання інформації щодо видатків ДЖКГ 
ЗОДА

248
03.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09110/08-46 Лист4955/39/107/01-2
Про надання копій документів щодо підприємств, 
які здійснюють пасажирські перевезення

249
18.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08886/08-46 Лист59/6/3-1689нт
Про заборгованість за спожиту електроенергію 
блокпостом ДПС № 5 "Луначарський"

250
12.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова
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08967/08-46 Лист59/27/325н/т
Про вирішення питання функціонування котельні 
№6 м.Бердянська

251
10.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09058/08-48 Лист59/20-3824нт
Про позачергове засідання Координаційної групи 
АТЦ при УСБУ в Запорізькій області 21.09.2018

252
17.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09095/08-07 Постанова138
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

253
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

09126/08-19 Лист126-29/03-12080
Про надання інформації щодо реалізації 
необробленої деревини

254
17.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

09096/08-46 Лист19/2-130548ВИ
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про ситуацію навколо будівництва 
торгівельно-розважального центру в сквері ім. 
Яланського в м. Запоріжжі

255
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

09093/08-38 Лист05/04-2918
Про внесення відомостей до Реєстру ІТС

256
19.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09032/08-29 Лист16-14211/162
Про  організацію ХVІІ Міжнародного виставкового 
форуму "Технології захисту/ПожТех-2018" 
09.10.2018 (м. Київ)

257
18.09.2018від

№
від 19.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08944/08-38 Лист3885/24/3
Про виконання плану заходів щодо інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2018 рік

258
14.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09062/08-38 Лист3968/24/3
Про виконання п. 3.2 плану заходів з реалізації 
Стратегії комунікації у сфері європейської 
інтеграції на 2018-2021роки

259
20.09.2018від

№
від 20.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

08892/08-42 Лист23-11/330
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у жовтні 2018 року

260
11.09.2018від

№
від 17.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

09091/08-47 Лист42-01/40680/18
Про проведення повної перевірки декларації

261
14.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

09092/08-46 Лист042-111/35152
Про скоєння кримінального правопорушення

262
14.09.2018від

№
від 21.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

08983/08-25 Лист2005/09.3
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про надання інформації щодо потреб молоді у 
поліпшенні житлових умов

263
12.09.2018від

№
від 18.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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