
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.09.18 по 28.09.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09199/08-31 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору на 
здійснення заправки та ремонту (регенерації) 
картриджів для друку для потреб Департаменту 
екології та природних ресурсів ЗОДА

1
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09200/08-31 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору на 
ремонт автомобіля для потреб Департаменту 
екології та природних ресурсів ЗОДА

2
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09221/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент капітального 
будівництва)
Про розробку проекту розпорядження "Про 
внесення змін до Переліку проектів та заходів, що 
фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості"

3
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09236/08-22 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про сприяння у наданні автотранспорту на 
10.10.2018 та 14.10.2018

4
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова



№
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

09251/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про перерозподіл видатків, які передбачені 
Департаменту освіти і науки ЗОДА

5
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09279/08-20 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Служба автомобільних доріг)
Про використання залишку коштів на поточний 
ремонт доріг загального користування місцевого 
значення

6
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ 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

09196/08-15 Листб/н
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЗА ДУХОВНІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ ТА 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Про участь у Першому Молитовному Сніданку 
Одещини 26.09.2018 (м. Одеса)

7
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09143/08-08 Депутатське звернення04-23/17-1145(1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації щодо видатків на оплату 
послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах

8
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09176/08-15 Лист04-34/13-195317
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про зміну адреси проведення слухань 03.10.2018 
(м. Київ)

9
20.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09182/08-15 Лист04-25/04-952(19
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у засіданні "круглого столу" з питань 
охорони здоров'я недієздатних осіб 28.09.2018 (м. 
Київ)

10
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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09267/08-08 Депутатське звернення04-34/13-196415
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про рекомендації на тему: "Соціальний захист 
людей похилого віку"

11
21.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

09144/08-08 Депутатське звернення274/2-374/7
НДУ НЕДАВА О.А.
Про фінансування спецфонду місцевих бюджетів 
на виконання природоохоронних заходів

12
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09146/08-08 Депутатське звернення20 88880
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про лікування чоловіка гр. Куксової Л.А.

13
18.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09187/08-08 Депутатське звернення326/ВВ
НДУ ЧУМАК В.В.
Про звернення гр. Ревенок О.О. щодо порушень 
чинного законодавства у галузі пасажирських 
перевезень м. Мелітополя

14
19.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09351/08-43 Лист3/29/24-2520
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Левченка Д.Г. (інші)

15
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Громадські об'єднання

09277/08-41 Лист2609/02
ГС "УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ" 
(ПРОЕКТ БІЗНЕС 100)
Про співробітництво

16
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09344/08-24 Лист15-2018
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗРУ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО
Про проведення відкритого засідання 02.10.2018

17
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

3
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Джерело  інформації 
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Інші кореспонденти

09161/08-40 Листб/н
ГР. РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про згоду на розроблення технічної документації із 
землеустрою

18
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09174/08-22 ЛистПЧ-04/511
КАХОВСЬКА ДИСТАЦІЙНА КОЛІЯ
Про направлення представника ОДА для участі у 
роботі комісії щодо огляду залізничних переїздів 
(05.10.2018)

19
18.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09181/08-37 Лист02-17/466
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про участь у святкових заходах з нагоди Дня міста 
Гола Пристань (29.09.2018)

20
13.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09188/08-38 Лист258/01-08
ДП "НАЦІОНАЛЬНЕ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЕ 
ВИДАВНИЦТВО"
Про передплату друкованих видань

21
18.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09192/08-43 Лист101/2074
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Христова Д.Д. (інші)

22
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09232/08-41 ЛистGNM-Z/2
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
Про участь у семінарі "Медіа без упереджень" 
01.10.2018 (м. Запоріжжя)

23
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09268/08-22 Лист71/3
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА ТА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ
Про проведення семінару-наради з питань 
енергозбереження

24
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

09313/08-38 Лист112
МЕДІА ХОЛДИНГ "ВЕСТИ УКРАИНА"
Про отримання газети "Вести"

25
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09324/08-33 Лист178
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ ЛЮДЕЙ З НАРКОЗАЛЕЖНІСТЮ 
(ВОЛНА)"
Про розширення місць у безкоштовній програмі 
замісної підтримувальної терапії

26
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09329/08-32 Лист2700/920/53
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
Про проведення набору на курси підвищення 
кваліфікації для спеціалістів з технічного захисту 
інформації

27
20.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09342/08-22 Лист261
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "ДЕМОКРАТИЧНИЙ РОЗВИТОК"
Про надання переліку місць скупчення ДТП у 
населених пунктах області

28
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09343/08-28 Листб/н
МКЧХ
Про проведення міжнародної конференції 
04.10-05.10.2018 м.Київ

29
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Посольства

09213/08-41 ЛистMUA-2018-294
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ
Про проведення зустрічі 05.10.2018

30
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09320/08-49 Ухвала826/12934/18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом Руденко О.А.

31
24.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

09308/08-30 Лист256
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про організацію зустрічі

32
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09147/08-06 Доручення35955/1/1-18
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про критичну ситуацію, що склалася у зв'язку з не 
виплатою заробітної плати працівникам 
комунальних закладів охорони здоров'я, що 
фінансуються з місцевих бюджетів

33
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09148/08-06 Доручення36650/1/1-18
(В. Гройсман) Про відзначення 100-річчя 
проголошення Акта з луки Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної 
Республіки та проведення Всеукраїнської естафети 
єднання 22.01.2019

34
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09155/08-17 Лист17559/0/2-18
(В. Бондаренко) Про надання документів, 
підтверджуючих право власності

35
22.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09156/08-06 Доручення37212/1/1-18
(П. Розенко) ВГОІ "УТОГ"
Про вжиття заходів щодо підвищення 
комунікаційних можливостей для осіб з 
порушеннями слуху

36
22.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09157/08-06 Доручення34478/1/1-18
(В. Гройсман) НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про збереження та розвиток трудового потенціалу 
України

37
22.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09202/08-06 Доручення35426/8/1-18
(Г. Зубко) Про діяльність ДП "Державний 
проектний інститут "Запоріжцивільпроект"

38
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09203/08-03 Постанова749
Про затвердження Порядку використання 
електронних довірчих послуг в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, 
підприємствах, установах та організаціях державної 
форми власності

39
19.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09204/08-03 Постанова750
Про внесення змін до Положення про 
Адміністрацію Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України

40
19.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09205/08-03 Постанова753
Про внесення змін до Порядку зарахування частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та 
ввезеного на митну територію України пального до 
загального фонду бюджетів місцевого 
самоврядування у 2018 році

41
19.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09208/08-03 Постанова768
Про внесення змін до Порядку проведення 
розрахунку індексу конкурентоспроможності 
регіонів

42
19.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09224/08-06 Доручення36580/1/1-18
(С. Кубів) Про ситуацію, яка склалася між 
ТОВ"ЗТМК" та ПАТ "Запоріжжяобленерго"

43
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09225/08-06 Доручення36926/1/1-18
(С. Кубів) Про право власності за державою в особі 
Фонду на об'єкти нерухомого майна за адресами: 
вул. Котляревського, 3, м. Бердянськ, та споруд по 
вул. Урицького, 3-В (котельня), м. Бердянськ, 
Запорізька область

44
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09238/08-04 Витяг з протоколуВП 36
(В.Гройсман) 8.Про створення сприятливих умов 
для отримання фермерськими господарствами 
державної підтримки

45
19.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09254/08-06 Доручення37171/1/1-18
(В. Гройсман) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про зростання заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам охорони здоров'я внаслідок 
недофінансування галузі

46
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09255/08-06 Доручення35964/1/1-18
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про рішення засідання Комітету з розгляду 
проблемних питань підготовки об'єктів 
житлово-комунального господарства, житлового 
фонду до опалювального сезону 2018 - 2019 років

47
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09257/08-06 Доручення38137/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення селекторної наради 
04.10.2018 з питань підготовки до 
осінньо-зимового періоду 2018/19 року

48
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09258/08-06 Доручення37518/1/1-18
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про впровадження реформ, зокрема в галузі 
медицини

49
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09259/08-06 Доручення37602/1/1-18
(Г. Пліс) Про заборону розміщення каолінового 
кар'єру та збагачувальної фабрики ТОВ 
"Біляївський збагачувальний комбінат" на території 
Вільнянського району

50
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09275/08-03 Розпорядження649-р
Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у 
сфері зайнятості населення

51
05.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09276/08-03 Розпорядження650-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони 
здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам між бюджетами міст обласного 
значення, районними бюджетами та бюджетами 
об’єднаних територіальних громад

52
19.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09284/08-06 Доручення38358/0/1-18
(Г. Зубко) Про участь у селекторній нараді з питань 
розвитку системи охорони здоров'я 02.10.2018 

53
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09302/08-06 Доручення35004/1/1-18
(Г. Зубко) Про стан виконання завдань і заходів 
Державної цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України

54
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09341/08-17 Лист18024/0/2-18
(В. Федорчук) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про зростання заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам охорони здоров'я внаслідок 
недофінансування галузі

55
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09347/08-06 Доручення34888/1/1-18
(С. Кубів) Про стан функціонування державного 
внутрішнього фінансового контролю

56
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09353/08-03 Розпорядження679-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
жовтні — грудні 2018 року

57
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09354/08-03 Розпорядження681-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2018 році Всеукраїнського тижня права

58
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09260/08-21 Лист3213-08/41822-0
Про визначення органу управління нерухомим 
майном по вул. Ленській, 45 у м. Запоріжжі

59
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09340/08-31 Лист4603-04/42369-0
Про проведення конкурсу "Битва міст"

60
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09339/08-22 Лист01/31-7951
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
Положення про Комісію з виведення з експлуатації 
магістральних трубопроводів нафти, газу та 
продуктів їхньої переробки"

61
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

09261/08-24 Лист22/5.1-4117-18
Про надання інформації щодо наявних житлових 
потреб внутрішньо переміщених осіб

62
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09145/08-41 Лист202/17-141-2764
Про зустрічі з новопризначеними послами 
іноземних держав

63
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09164/08-41 Лист660/16-612/1-37
Про підписання регіональних угод під час Першого 
форуму регіонів України та Білорусі (м. Гомель, 
25-26.10.2018)

64
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

09167/08-38 Лист12-13/21-09
Про розміщення соціальної реклами

65
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09273/08-43 Лист3139/10/14-18
Про нагородження Погрібниченко В.М. та 
Соколової В.Ю.

66
25.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09291/08-34 Лист7483/3.4
Про підсумки проведення Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я"

67
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09304/08-34 Лист7539/5.4
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність — здоровий спосіб життя — 
здорова нація" на 2018 рік

68
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

09256/08-48 Лист220/5554
Про погоджено проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впорядкування питань, пов'язаних із 
військовополоненими та інтернованими особами"

69
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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(адресат)
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09292/08-48 Лист220/5630
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення територіальної оборони України"

70
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09231/08-33 Лист7/19.3/9650-18
Про реалізацію проектів будівництва амбулаторій

71
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09241/08-26 Лист7/10.2/9698-18
Про організацію взаєморозрахунків 
житлово-комунальних підприємств за спожиту 
теплову енергію

72
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09250/08-41 Лист7/12/9681-18
Про підготовку до проведення Першого форуму 
регіонів України та Республіки Білорусь 
25-26.10.2018

73
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09306/08-34 Лист7/7.1/9824-18
Про визначення розпорядника бюджетних коштів 
за КПКВК 2751320 "Будівництво футбольних полів 
зі штучним покриттям в регіонах України"

74
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09315/08-26 Лист7/11.3/9803-18
Про заходи щодо забезпечення чистоти і порядку в 
населених пунктах

75
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09316/08-26 Лист7/11.3/9800-18
Про зняття з контролю документів

76
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09323/08-26 Лист8/9-2724-18
Про Перелік проектів, спрямованих на реалізацію 
завдань і заходів програми "Питна вода України на 
2011-2020 роки та обсяги їх фінансування на 2018 
рік

77
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12



№
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

09345/08-26 Лист7/32/9901-18
Про Протокольне рішення щодо підготовки до 
опалювального сезону 2018/19 року

78
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09158/08-36 Лист18091/0/2-18/44
Про надання уточненої інформації щодо стану 
виплат державної соціальної допомоги на 
прийомних дітей-вихованців

79
20.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09162/08-35 Лист18171/0/2-18/61
Про погодження проектів Законів України з питань 
підтримки сімей з дітьми

80
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09163/08-28 Лист18164/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

81
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09179/08-35 Лист18326/0/2-18/25
Про розширення переліку пілотних регіонів 
проекту "Створення системи надання послуг 
раннього втручання" для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров'я та життя"

82
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09185/08-28 Лист18265/0/2-18/38
Про створення притулків для постраждалих від 
домашнього насильства

83
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09186/08-28 Лист18266/0/2-18/38
Про створення мобільних бригад 
соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

84
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09206/08-33 Лист18359/0/2-18/61
Про організацію надання медичної допомоги в 
інтернатних закладах/установах соціального 
захисту населення 

85
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09222/08-28 Лист18476/0/2-18/19
Про надання інформації щодо комп'ютерного 
обладнання установ соціальної сфери

86
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09252/08-28 Лист18542/0/2-18/38
Про проведення конференції з протидії торгівлі 
людьми 11-12.10.2018 (м. Київ)

87
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09262/08-35 Лист18543/0/2-18/38
Про проведення парламентських слухань з питань 
дискримінації жінок 10.10.2018

88
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09271/08-28 Лист18085/0/2-18/53
Про погодження проекту постанови КМУ „Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 лютого 2013 року № 115”

89
20.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09272/08-28 Лист18433/0/2-18/61
Про погашення заборгованості з виплати 
компенсації

90
24.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09307/08-28 Лист18687/0/2-18/53
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення соціального діалогу"

91
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09348/08-28 Лист18780/0/2-18/39
Про направлення копій наказів

92
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

09274/08-28 Лист26040-12/2-7/24
Про надання рекомендацій щодо верифікації 
субсидій

93
24.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09295/08-20 Лист33030-07-5/2479
Про звітування щодо діяльності підрозділів 
внутрішнього аудиту за І півріччя 2018 року

94
25.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09184/08-46 Лист37757/Д-19490/1
Про розгляд звернення гр. Діоби О.С. щодо проявів 
аграрного "рейдерства"

95
17.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09293/08-46 Лист10280/10.2.2/7-1
Про забезпечення інформаційним бюлетенем 
"Офіційний вісник України" у І півріччі 2018 року

96
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09336/08-20 Лист11/03-23/02658
Про спрямування залишку коштів на ремонт 
будівлі Запорізького ліцею "Логос"

97
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09151/08-39 Лист02-24/691-1
Про надання копії висновку щодо 
природоохоронного заходу

98
18.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09234/08-20 Лист02-12/699-3
Про зменшення фінансування об'єкту

99
21.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

09150/08-20 Лист02-13/676-1
Про співфінансування проекту "Реконструкція 
каналізаційного колектору "

100
14.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15
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ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09166/08-08 Депутатське звернення10
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про ремонт доріг Оріхів - Токмак та Оріхів - 
Пологи

101
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09233/08-08 Депутатське звернення18-л
ДОР СТАРУХ О.В.
Про перелік об'єктів для фінансування

102
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09325/08-08 Депутатське звернення25/09/18-3МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про ситуацію навколо припинення повноважень 
Ботієвського сільського голови Чубуклієва М.С.

103
25.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Обласна рада

09172/08-54 Розпорядження137-р
Про скликання двадцять четвертої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання

104
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09247/08-54 Лист3816/01-14
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію 
приміщення по вул. Олександрівській, 9

105
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09289/08-54 Лист4003/01-11
Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

106
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09290/08-54 Лист3998/01-11
КЗ ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про виділення коштів 

107
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
16
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09319/08-54 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про участь у засіданні постійної комісії 01.10.2018

108
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09350/08-08 Депутатське звернення372
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії

109
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09361/08-08 Депутатське звернення65
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про кандидатуру Ільїна О.В. до складу обласної 
комісії

110
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

09285/08-22 Лист001-43/14557
Про вирішення конфліктної ситуації з ТОВ 
"ЗТМК"

111
24.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09286/08-22 Лист001-43/11509
Про вирішення конфліктної ситуації з ТОВ 
"ЗТМК"

112
24.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09287/08-22 Лист001-43/14600
Про вирішення конфліктної ситуації з ТОВ 
"ЗТМК"

113
25.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький  облавтодор"

09328/08-22 Лист4/1039
По вирішення питань щодо утримання 
автомобільних доріг

114
21.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

17
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

09288/08-22 Лист11/01-1539
Про надання допомоги у погашенні заборгованості 
перед ПАТ "Запоріжжяобленерго"

115
25.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

09220/08-22 ЛистУГЭ/08-19132
Про надання характеристики теплової мережі

116
20.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

09218/08-43 Лист4243
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Парового І.В. (та інші)

117
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09298/08-48 Лист3/33/28-2532
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про затвердження переліку матеріальної бази

118
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09358/08-48 Лист3/29/33/2-2529
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про виділення субвенції

119
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

09153/08-22 ЛистДНМІ-02-29/398
Про вирішення ситуації щодо незадовільного стану 
використання вагонів ДТЕК Запорізька ТЕС ПАТ 
"ДТЕК Дніпроенерго"

120
21.08.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09327/08-22 ЛистДНМІ-02-29/430
Про використання вантажних вагонів на під'їзній 
колії Енергодарської філії ПрАт "Київ-Дніпровське 
МППЗТ"

121
24.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09168/08-40 Лист845
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання дозволу на розробку документації із 
землеустрою та передачу в оренду земельної 
ділянки

122
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

09249/08-49 Лист65/2018
ТОВ "АГРОС-М"
Про нормативне та документальне обгрунтування 
позовних вимог

123
24.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09283/08-43 Лист1389
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА"
Про нагородження Важненко І.М., Постник О.А.

124
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09309/08-22 Лист27/09-18
ТОВ "ЕКСІ-ПРОМ"
Про обстеження промислового майданчика

125
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09194/08-22 Лист959
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про виписку з актів комісійного обстеження 
залізничних переїздів

126
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09210/08-43 Лист01-18/
КЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. П.І. 
МАЙБОРОДИ"
Про присвоєння почесного звання Пелюк Л.М. та 
Трофименко А.Є.

127
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09226/08-40 Лист01/0347
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, щодо рекультивації земель

128
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09227/08-40 Лист01/0200
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, щодо рекультивації земель

129
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09229/08-22 Лист1/08-01-478
ПАТ" ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про  виконання рейсів автобусних маршрутів

130
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

09242/08-43 Лист26
ЕНЕРГОДАРСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ"
Про нагородження Черненко І.О.

131
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09311/08-20 Лист943
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"
Про виділення коштів на придбання пожежної 
сигналізації

132
14.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09331/08-39 Лист02.02-20/2152
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР"
Про придбання приладу для проведення 
радіоекологічного моніторингу

133
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09197/08-26 Лист01-09
ОСББ "ПЕНТАГОН"
Про заходи з боротьби з карантинними рослинами

134
13.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Редакції газет

09219/08-38 Лист96
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про вирішення питання існування редакції газети

135
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Суди

09321/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду у справі Міщенко Е.О. (інші)

136
21.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09322/08-49 ЛистЄУН 331/4346/
ЖОВТНЕВИЙ СУД МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про цивільну справу щодо ТОВ НВП "АВЕРС"

137
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури
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№
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(адресат)
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09335/08-20 Лист162
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г. МАГАРА"
Про виділення коштів на обстеження будівлі

138
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

09193/08-43 Лист54/1-1781
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Сердюк М.Є. (інші)

139
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09333/08-40 Лист05/5046
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

140
25.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09334/08-40 Лист01-22/957
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТУ"
Про надання згоди на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

141
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Одеська ОДА

09237/08-37 Лист1/36/6055/2-18
Про висвітлення промоційного відеоролику для 
популяризації внутрішнього туризму

142
21.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09165/08-16 Лист44-01/160
(С. Марченко) Про діяльність ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

143
20.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09239/08-16 Лист04-01/2578
(В. Ковальчук) Про пропозиції щодо подальшої 
реалізації проекту "Школа прес-секретарів"

144
24.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

09191/08-46 Лист1637/01-01-12
Про неправомірні дії Стасовського О.А.

145
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09209/08-42 Лист01-18/0884
Про погодження надбавки за вислугу років Васюку 
А.Г.

146
19.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09216/08-20 Лист01-18/368
Про виділення коштів на соціально-економічний 
розвиток

147
11.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09217/08-20 Лист01-18/380
Про уточнений перелік об'єктів для виділення 
коштів на соціально-економічний розвиток

148
20.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09228/08-43 Лист02-57/111-к
Про нагородження Капчука О.І та інші

149
17.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09299/08-22 Лист1737/01-22
Про внесення змін до паспорту маршруту 
"Мелітополь - Першотравневе, ч/з Обільне, Східне, 
Трудове"

150
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09270/08-42 Лист03-34/0544
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Старокожко А.Г.

151
25.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09330/08-20 Лист03-34/0550
Про внесення змін до Регіональної програми 
будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів 
інфраструктури соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області 
до 2020 року

152
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09314/08-20 Лист01-08/596
Про надання додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

153
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09346/08-43 Лист01-06/819
Про нагородження Стоянова В.І.

154
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09175/08-43 Лист01-36/0984
Про присвоєння почесного звання Попелешку І.П.

155
18.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09278/08-20 Лист0429/01-04
Про включення об`єктів до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природих ресурсів

156
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09198/08-42 Лист12-09/0814
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади державної служби

157
19.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09265/08-42 Лист01-46/0567
Про надання додаткової оплачуваної відпустки 
Правосуду О.Є.

158
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09281/08-26 Лист01-46/0575
Про підготовку смт.Якимівка до опалювального 
сезону 2018/2019 року

159
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09282/08-26 Лист01-46/0576
Про підготовку смт.Якимівка до опалювального 
сезону 2018/2019 року

160
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09294/08-42 Лист01-46/0565
Про погодження переведення Бірюкової Т.М.

161
20.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

09235/08-27 Лист1185
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо механізму 
присвоєння адреси будівлям, які мають поштову 
адресу м. Мелітополя

162
20.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09240/08-22 Лист1757/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення відключення від 
електропостачання об'єктів водозабезпечення

163
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09245/08-20 Лист02-01-26/704
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання переліків проектів та пакетів 
обгрунтовуючих документів на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

164
24.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ 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
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09246/08-20 Лист02-01-26/708
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання переліків проектів та пакетів 
обгрунтовуючих документів на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

165
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09300/08-22 Лист01-32/934
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призначення тимчасового перевізника ТОВ 
"Юністар-Авто"

166
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09301/08-22 Лист488/02-01-33
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призначення тимчасового перевізника ТОВ 
"Юністар-Авто"

167
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09312/08-26 Лист01-48/2994
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу Північного групового водогону до 
комунальної власності Широківської сільради

168
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09317/08-20 Лист906/4
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення додаткових коштів для завершення 
реконструкції будівлі контори з кінозалом під 
Будинок творчості

169
21.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09318/08-20 Лист1010
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу коштів іншої субвенції

170
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09352/08-20 Лист01-32/930
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для облаштування 
контейнерних майданчиків

171
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09357/08-27 Лист249/02-01-13
ЗАЛІЗНИЧНА СЕЛИЩНА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про визначення державних інтересів при 
розроблені містобудівної документації

172
24.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09178/08-31 Доповідна записка7д/04-01
Про надання дозволу на укладення прямого 
договору

173
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09310/08-20 Доповідна запискаб/н
Про проведення внутрішнього аудиту у 
Василівській РДА

174
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

09280/08-20 Лист12-10/1819
Про граничні обсягів видатків обласного бюджету 
на 2019 рік

175
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

09248/08-49 Лист22-ц/778/381/18
Про копію постанови колегії суддів судової палати 
у цивільних справах від 20.09.2018

176
24.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09356/08-49 Лист22ц/778/2744/18
Про виклик до суду по справі Чередніченко І.А.

177
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

09214/08-40 Лист596/0/92-18-ДК/
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ТА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання матеріалів щодо порушення вимог 
земельного законодавства (ТОВ 
"Іммідж-Томалекс")

178
21.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

09173/08-23 Лист05-11-14/5977
Про надання кандидатури до включення до складу 
комісії

179
18.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

09266/08-43 Лист18609/06
Про нагородження Білецької Л.В. (та інші)

180
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

09195/08-46 Лист12.1-19/8291
Про участь у семінарі 04.10.2018

181
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09211/08-46 Лист04-19/8300
Про участь у робочій зустрічі 27.09.2018

182
20.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09230/08-46 Лист12.1-19/8292
Про проведення вебінару 27.09.2018

183
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09264/08-43 Лист07-19/8324
Про нагородження Волкова М.В. (та інші)

184
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області

09152/08-27 Лист1008-23.1/3187
Про надання інформації щодо оновленого переліку 
уповноважених органів містобудівання та 
архітектури у складі органів місцевої влади в 
Запорізькій області

185
18.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

09332/08-46 Лист4269/23-02
Про порушення вимог податкового законодавства 
ФГ "Кривохатько В.В."

186
18.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

09244/08-50 Лист16/32
Про надання допуску в приміщення АТС

187
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

09180/08-20 Лист01-08/1028
Про виділення коштів на придбання мобільних 
лісопожежних модулів

188
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09183/08-20 Лист01-08/1026
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання автомобіля

189
21.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09269/08-20 Лист01-08/1034
Про виділення коштів з обласного екофонду у 2019 
році

190
25.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09154/08-48 Лист1501/2
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку в районній адміністрації Запорізькій МР по 
Хортицькому району

191
19.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09296/08-48 Лист331/пр
Про виконання державного завдання з призову на 
строкову військову службу восени 2018 року

192
25.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09177/08-40 Лист14279
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про повернення земельної ділянки Керекеші В.Г.

193
20.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09305/08-46 Лист19/108/1-11446
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про перерозподіл коштів

194
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09355/08-28 Лист03-3856
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про врегулювання питання роботи комісії при 
виконавчому комітеті Бердянської МР

195
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Прокуратура

09189/08-46 Лист461вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання документів щодо утворення 
геопорталу "Адміністративно-територіальний 
устрій України"

196
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09190/08-46 Лист462вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання документів щодо утворення 
геопорталу "Адміністративно-територіальний 
устрій України"

197
24.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

09212/08-21 Лист02-13-04710
Про продовження терміну дії договору оренди від 
30.11.2015 №3449, зі змінами, державного 
нерухомого майна, що перебуває на балансі ПАТ 
"Запорізький завод "Перетворювач"

198
19.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

29
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09149/08-43 Лист8/1394
Про нагородження Моцева Ю.О. (інші)

199
19.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

09297/08-40 Лист11209/9/28-10-4
Про залишення без розгляду листів "Про 
припинення права постійного користування 
земельною ділянкою"

200
26.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

09243/08-40 Лист08-05/3584
Про передачу земельної ділянки

201
25.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

09349/08-46 Лист5104/39/107/01-2
Про усунення недоліків під час проведення 
тендерних процедур

202
27.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

09215/08-46 Лист14970/41/32/01-2
Про стан виконання завдань, визначених п. 11 
Плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство 
"Відкритий Уряд" у 2016-2018 роках

203
24.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09159/08-46 Лист59/6/2-1780нт
Про розрахунки за спожиту теплову енергію

204
19.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09160/08-46 Лист59/6/2-1773нт
Про передумови до зриву опалювального сезону в 
м.Бердянськ

205
19.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09169/08-46 Лист59/6/1-1774нт
Про неефективне використання бюджетних коштів

206
20.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова
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09171/08-46 Лист59/14/2830
Про проведення слідчих дій стосовно ТОВ "ЗТМК"

207
20.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09207/08-46 Лист59/6/2-1788нт
Про проблемні питання полігону ТПВ у 
Великобілозерському районі

208
20.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09337/08-46 Лист59/6/1-1823нт
Про закупівлю медичного обладнання

209
28.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

09326/08-46 Лист19/2-132833ВИ
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ"
Про протиправні дії голови Михайлівської райради 
Передерія С.В.

210
26.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

09359/08-46 Лист06-19093-18
Про протиправні дії НДУ Кривохатька В.В.

211
25.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09360/08-46 Лист15/3/2-р
Про вчинення кримінального порушення

212
24.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба статистики України

09201/08-19 Лист05.4-08/324-18
Про надання зауважень та пропозицій до проекту 
розпорядження КМУ "Про координацію збирання 
даних для моніторингу Цілей сталого розвитку".

213
21.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09170/08-29 Лист16-14327/161
Про затвердження рівнів надзвичайних ситуацій

214
20.09.2018від

№
від 24.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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09223/08-29 Лист03-14654/08
Про погодження  проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства з 
питань цивільного захисту"

215
25.09.2018від

№
від 25.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09263/08-42 Лист03-14687/161
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів з питань цивільного захисту

216
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

09253/08-20 Лист1/04-3-1940
Про участь у форумі для бухгалтерів органів влади 
та керівників бюджетних установ 02.10.2018 (м. 
Київ)

217
26.09.2018від

№
від 26.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09303/08-51 Лист1/04-3-1953
Про виконання плану заходів щодо підтримки 
розвитку індустрії програмної продукції України на 
2018 рік

218
27.09.2018від

№
від 27.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

09338/08-46 Лист111-111/35827
Про скоєння кримінального правопорушення НДУ 
Кривохатько В.В.

219
20.09.2018від

№
від 28.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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