
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.10.18 по 12.10.18

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

09752/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про порушення ПП "Транзит" умов укладеного з 
облдержадміністрацією договору про організацію 
перевезень пасажирів...

1
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09782/08-43 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Мельниченко О.В.

2
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09783/08-31 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про надання дозволу на укладання прямих 
договорів за КПКВК 2507100 "Реабілітація 
дітей-інвалідів"

3
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09784/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування)
Про виділення додаткових коштів для погашення 
штрафних санкцій по сплаті єдиного соціального 
внеску

4
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09837/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Служба у справах дітей)
Про нагородження Веселого В.В.

5
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

09848/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про виділення коштів обласного бюджету у сумі 
300 тис. грн на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію ділянки автомобільної дороги 
О080823/Т-08-04/-Дніпровка

6
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09903/08-29 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент цивільного 
захисту населення)
Про Організаційні вказівки щодо підготовки та 
проведення тренування з питань цивільного захисту

7
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09906/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про погашення податкового боргу підприємствами 
державної та комунальної власності

8
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ 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

09678/08-01 Закон України2588-VIII
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей"

9
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09679/08-01 Закон України2530-VIII
Про внесення змін до Митного кодексу України та 
деяких інших законів України щодо запровадження 
механізму "єдиного вікна" та оптимізації 
здійснення контрольних процедур при переміщенні 
товарів через митний кордон України

10
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09680/08-01 Закон України2534-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Молдова про 
реадмісію осіб

11
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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09681/08-01 Закон України2533-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб

12
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09682/08-01 Закон України2532-VIII
Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом 
України та Урядом Королівства Таїланд

13
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09683/08-01 Закон України2527-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Румунії стосовно 
співробітництва у сфері військових перевезень

14
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09684/08-01 Закон України2526-VIII
Про ратифікацію Генеральної угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Польща 
про співробітництво у сфері оборони

15
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09685/08-01 Закон України2519-VIII
Про внесення зміни до статті 9 Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо доступу до 
результатів доклінічного вивчення та клінічних 
випробувань лікарських засобів

16
04.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09686/08-01 Закон України2517-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
інвестиційної привабливості будівництва об’єктів 
відновлюваної енергетики

17
04.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09687/08-01 Закон України2516-VIII
Про внесення зміни до статті 11 Закону України 
"Про управління об’єктами державної власності" 
щодо впорядкування процедури відчуження 
суб’єктами господарювання державного сектору 
економіки житла своїм працівникам

18
04.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09688/08-01 Закон України2514-VIII
Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про 
розповсюдження примірників аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних"

19
04.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09689/08-01 Закон України2536-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Федеральною радою Швейцарії про 
здійснення оплачуваної діяльності особами, 
супроводжуючими співробітників дипломатичних 
представництв, консульських установ та постійних 
представництв при міжнародній організації

20
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09690/08-01 Закон України2531-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо збереження українських лісів та 
запобігання незаконному вивезенню необроблених 
лісоматеріалів

21
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09691/08-01 Закон України2539-VIII
Про внесення зміни до статті 149 Кримінального 
кодексу України щодо приведення у відповідність з 
міжнародними стандартами

22
06.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09692/08-01 Постанова2579-VIII
Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з 
ситуацією, що склалася в Парламентській Асамблеї 
Ради Європи

23
02.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09674/08-08 Депутатське звернення04-33/06-1167(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про результати аналізу ефективності реалізації 
Державної програми забезпечення молоді житлом 
на 2013-2017 роки

24
03.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

09698/08-08 Депутатське звернення04-36/15-434/20
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ
Про розгляд звернення гр. Бодрова В.В. щодо 
неналежного ремонту дороги по вул. Ферганська в 
м. Запоріжжі

25
01.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09896/08-08 Депутатське звернення04-23/17-1222
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про підсумки розвитку національної системи 
освіти у 2017/2018 навчальному році та 
першочергові завдання на новий 2018/2019 
навчальний рік

26
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09897/08-15 Лист04-23/17-1221
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про підтримку конкурсу мультимедійних проектів 
"Врятувати від забуття"

27
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

09742/08-08 Депутатське звернення1265
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про надання інформації щодо атестації дитячих 
закладів оздоровлення

28
02.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09743/08-08 Депутатське звернення02/636/01
НДУ ОПАНАСЕНКО О.В.
Про програми підтримки прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу

29
02.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09792/08-08 Депутатське звернення385-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про ситуацію з розкраданнями на Придніпровській 
залізниці

30
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09938/08-15 Лист25-3317/18-50
Про надання інформації щодо потреб населення у 
соціальних послугах

31
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09732/08-43 Лист4/1642
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3137
Про нагородження Тимошова А.Ю. (та інші)

32
07.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09707/08-41 Лист47
ЗОГО "ФЛОРЕНС"
Про проведення зустрічі з 16.10-19.10.2018 м. 
Запоріжжя з канадськими консультантами

33
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09751/08-44 Лист2-БРИЛЬ
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ 
МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТОВАРИСТВА 
"ЗНАННЯ" УКРАЇНИ
Про проведення конференції 04-05.12.2018

34
01.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09851/08-52 Лист139
ГС "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ 
ТА ЯКОСТІ"
Про міжнародний форум "Дні якості в Україні 
2018"

35
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання вдосконалення і впровадження 

системи управління якістю
паперовий паперова

09861/08-44 Лист18/10-297
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЛОДА ГРОМАДА"
Про виконання розпорядження КМУ від 10.05.2018 
№297-р

36
09.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09890/08-44 Лист02/08
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ"
Про надмірно сплачені кошти ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

37
08.02.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09892/08-22 Лист47
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про передбачення коштів у 2019 році на 
перевезення пільгових перевезень пасажирів

38
03.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09695/08-41 Лист03/10/18-03
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про проведення робочої зустрічі 10.10.2018

39
03.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09669/08-37 Лист360/3
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь у семінарі з питань ролі культури та 
мистецтв 25-26.10.2018 (м. Вінниця)

40
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09670/08-41 Лист267
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про проведення зустрічі 10.10.2018

41
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09706/08-21 Лист309
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Про запрошення на презентацію "Легкість ведення 
бізнесу..." 11.10.2018 (м. Київ)

42
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09708/08-41 Листб/н
ІНСТИТУТ ГОРШЕНІНА
Про проведення Х Національного Експертного 
Форуму 18.10.2018 м.Одеса

43
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації
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документа

09715/08-24 Лист177
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ 
ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ"
При фінансування житлових програм 

44
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

09718/08-22 Лист052/2018
ТОВ "ППВ МЕРЕЖІ ЗНАНЬ"
Про проведення 16-17.11.2018 Днів Зеленої 
Економіки (м.Львів)

45
27.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09735/08-40 Лист39/10/18
ПП "ПОКРОВ-ГРУП"
Про надання копії права власності на земельну 
ділянку

46
03.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09736/08-44 Листб/н
КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА УЧАСНИКІВ АТО 
ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ ОДА
Про протокол зборів ради

47
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09772/08-49 Адвокатський запит0410-3/18
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо розміру посадового 
окладу Литвина О.О.

48
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09775/08-49 Лист36151/0/9-18
ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ СЕКРЕТАРІАТ
Про копію ухвали щодо суддів Кучеренко В.В., 
Кучеренко Н.В.

49
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09813/08-33 Лист243
ПОВАЖНА РАДА ВІДЗНАКИ ЗА 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН 
СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про відзначення переможців регіонального відбору 
у сфері охорони здоров'я

50
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09891/08-37 Листб/н
ЄВРЕЙСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про підтримку проекту "Праведники мого міста"

51
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

09899/08-21 Лист4/12.12/1579
ДУ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ"
Про кандидатуру для включення до складу комісії 
зі списання нерухомого майна

52
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09905/08-37 Лист371/6
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про візит Густаво Араоза 14-21.10.2018

53
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

09712/08-42 Лист2045-18
Про відрядження Савенкової О.О. та Сердюк В.Г. 
25-26.10.2018 до м. Києва

54
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09930/08-18 Лист2068-18
Про звернення громадян, що надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом вересня 2018 року

55
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09697/08-06 Доручення39153/1/1-18
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ТРАНСПОРТУ
Про Порядок надання пільг у готівковій формі з 
оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування

56
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09701/08-03 Розпорядження710-р
Про схвалення Концепції розвитку громадянської 
освіти в Україні

57
03.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09733/08-06 Доручення31361/4/1-18
(Г. Зубко) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 12.10.2018

58
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09761/08-06 Доручення19852/61/1-18
(П. Розенко) Про підтримку розвитку системи 
спортивної реабілітації учасників бойових дій, які 
брали участь в АТО

59
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09762/08-06 Доручення37982/1/1-18
(П. Розенко) Про розгляд Рекомендацій слухань на 
тему: "Соціальний захист людей похилого віку"

60
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09763/08-03 Постанова806
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 року № 684

61
19.09.2018від

№
від 09.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09764/08-03 Постанова807
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 грудня 2017 року № 1014

62
03.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09795/08-17 Лист18894/0/2-18
(В. Федорчук) Про передбачення у Державному 
бюджеті на 2019  рік розподілу додаткової дотації 
на здійснення  переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров`я між місцевими  бюджетами України

63
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09805/08-04 Протокол селекторної 
наради

40099/0/1-18
(Г. Зубко) Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2018/18 року і 
забезпечення його сталого проходження

64
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09806/08-06 Доручення39401/1/1-18
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України Коростельову О.Ю. (та 
інші)

65
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09814/08-04 Протокол наради 
(засідання)

40236/0/1-18
(В. Бондаренко) Протокол наради від 09.10.2018 
щодо стану виконання завдань, пов'язаних з 
реалізацією пілотного проекту із надання при 
народженні дитини одноразової натуральної 
допомоги "пакунок малюку"

66
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09882/08-06 Доручення40179/1/1-18
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори в Україні у 
вересні 2018 року

67
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09883/08-06 Доручення35104/3/1-18
(В. Кириленко) Про додержання та реалізації прав 
осіб з інвалідністю

68
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09914/08-04 Витяг з протоколуВП 39
(В. Гройсман) 6. Про фінансування закладів освіти 
у 2019 році

69
03.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09915/08-04 Протокол наради 
(засідання)

39087/5/1-18
(Г. Зубко) Протокол наради від 04.10.2018 про 
врегулювання проблемних питань виплати 
заробітної плати педагогічним працівникам

70
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09933/08-03 Постанова821
Про затвердження Порядку зберігання 
документованої інформації та її передавання 
центральному засвідчувальному органу в разі 
припинення діяльності кваліфікованого надавача 
електронних довірчих послуг

71
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09934/08-04 Протокол40836/0/1-18
(С. Кубів) Протокол № 2 Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при КМУ від 09.10.2018

72
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

09935/08-06 Доручення39037/1/1-18
(В. Кириленко) НДУ БОНДАРЬ В.В.
Про звернення гр. Іщенка В.М. щодо соціального 
забезпечення осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

73
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09944/08-17 Лист19118/0/2-18
(С. Дехтяренко) ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА 
КОМПАНІЯ "МІНЕРАЛ"
Про зупинення дії Спеціального дозволу на 
користування надрами

74
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09945/08-03 Розпорядження717-р
Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року

75
03.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

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

09754/08-26 Лист62-2
УКРМАШБУД
Про виготовлення системи опалення

76
01.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

08655/08-22 Лист26-5496/1.2-18
Про умови забезпечення природним газом

77
31.08.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09717/08-22 Лист26-6360/1.2-18
Про забезпечення споживачів природним газом

78
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09694/08-48 Лист35/175
Про пропозиції до Порядку закупівлі у населення 
сільськогосподарської продукції для задоволення 
потреб держави в особливий період

79
28.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

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

09918/08-43 Лист37-25-11/22262
Про нагородження Матвієнка О.В. та Середи М.М.

80
26.09.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

09937/08-46 Лист14563/07/41-201
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку органів системи МВС України 
на період до 2020 року"

81
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09773/08-49 Лист1162/11-18
Про відзив справи Окружного адміністративного 
суду за адміністративним позовом ТОВ "ЗТМК" до 
Мінприроди

82
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09765/08-41 Лист3903-06/43894-0
Про участь у Першому форумі індустріальних 
парків України 24.10.2018 (м. Київ)

83
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09863/08-42 Лист2202-14/43792-0
Про погодження звільнення Нікітіна М.М.

84
05.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

09696/08-38 Лист22/13-4312-18
Про надання інформації щодо засобів масової 
інформації області

85
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

09810/08-38 Лист12-01/09-10
Про розміщення соціальної реклами з нагоди 
відзначення Дня захисника України

86
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
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09811/08-38 Лист13-05/08-10
Про проведення заходів спрямованих на 
висвітлення процесів європейської інтеграції

87
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09739/08-22 Лист25/13967-18
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ДОРОЖНЬОГО РИНКУ ТА АВТОМОБІЛЬНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Про регіональний тренінг з підготовки проектів та 
проведення закупівель стосовно ремонту та 
утримання доріг

88
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09747/08-34 Лист7781/5.4
Про виконання плану заходів з питань рухової 
активності нації

89
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09776/08-34 Лист7869/3.3
Про проведення національного конкурсу 
"Молодіжна столиця України"

90
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09931/08-32 Лист8005/3.2
Про проведення конкурсу для 
школярів-старшокласників (фінал штат Делавер)

91
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09932/08-32 Лист8006/3.2
Про реалізацію проекту "Відкривай Україну!"

92
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09943/08-34 Лист7995/4.4
Про підсумки участі національної збірної команди 
України у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх 2018 
року у м. Пхьончхан (Республіка Корея)

93
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09668/08-33 Лист7/19.2/10382-18
Про перелік автотранспорту для амбулаторій

94
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
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

09741/08-26 Лист7/32/10423-18
Про надання оперативної інформації щодо 
проходження опалювального періоду 2018/19 року

95
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09759/08-26 Лист7/32/10469-18
Про поновлення контактних даних

96
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09830/08-20 Лист7/19.6/10541-18
Про перелік індивідуальних сільських 
забудовників, які подали заяви на пільгове 
кредитування будівництва та придбання житла

97
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09860/08-26 Лист7/10.1/10623-18
Про роз`яснення щодо формування та встановлення 
тарифів на теплову енергію

98
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09871/08-19 Лист7/36.2/10569
Про проведення навчального семінару з підготовки 
та розроблення регіональних стратегій розвитку до 
2027 року 29-31.10.2018 (м. Київ)

99
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09893/08-26 Лист7/9.4/10632-18
Про проведення конференції "Інституційні та 
технічні аспекти реформування ЖКГ - 2018" 
06.11.2018 м.Київ

100
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09898/08-30 Лист7/34.4/10688-18
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про визнання спроможними об'єднаних 
територіальних громад"

101
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09941/08-33 Лист7/19.1/10719-18
Про реалізацію проектів будівництва амбулаторій

102
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09700/08-28 Лист19266/0/2-18/61
Про накази Мінсоцполітики з питань надання 
соціальних послуг

103
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
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09829/08-36 Лист19377/0/2-18/37
Про надання інформації щодо роз'єднання дітей 
при усиновленні

104
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09744/08-37 Лист04/03-29/02778
Про участь в урочистих загальноміських заходах 
11-14.10.2018

105
05.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09745/08-21 Лист03/03-32/02771
Про збереження державного майна ДП 
"Запоріжжякомунекологія"

106
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09910/08-43 Лист01/03-27/02819
Про нагородження Михайленко А.В.

107
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

09675/08-19 Лист2503/21-22
Про пропозиції до переліку інфраструктурних 
проектів

108
07.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

09722/08-21 Лист01-6453/41
Про передачу гуртожитків до комунальної 
власності

109
26.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

09771/08-49 Листб/н
Про письмове пояснення на позовну заяву ДП 
"Запорізький експертно-технічний центр 
Держпраці" до Департаменту реєстраційних послуг 

110
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

16



№
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09887/08-33 Лист01/03-28/02795
Про медичний супровід заходу 14.10.2018

111
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09920/08-43 Лист01/03-27/02830
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Шевчик Л.А.

112
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

09947/08-44 Лист02-41/738-4
Про забезпечення стабільної суспільно-політичної 
ситуації

113
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

09804/08-20 Лист03-01-15/2412
Про виділення коштів на придбання 
турбоповітродувки

114
03.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

09929/08-29 Лист02-01-21/3757
Про підтоплення грунтовими водами територій 
Кам'янсько-Дніпровського району

115
09.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

09948/08-20 Лист1967
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА ОБ`ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
Про виділення коштів на придбання спеціалізованої 
техніки

116
08.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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09852/08-08 Депутатське звернення024/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про доопрацювання публічного звіту Департаменту 
екології та природних ресурсів ЗОДА

117
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09885/08-08 Депутатське звернення264/173
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про питання реорганізації Запорізької державної 
інженерної академії

118
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

09725/08-54 Рішення11
Про повернення майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області у зв`язку із припиненням договору позички

119
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09726/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)27
Про хід виконання обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки (за І півріччя 2018 року), 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 №64

120
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09727/08-54 Рішення28
Про хід виконання Програми з підвищення рівня 
ефективності Запорізької області на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2016 № 6 (зі змінами), за підсумками 2017 
року

121
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09728/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)29
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку та забезпечення функціонування КП 
«Автогосподарство» Запорізької обласної ради на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 №58

122
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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09729/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)30
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільних доріг загального 
користування Запорізької області на 2018 рік, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 30.11.2017 №55, зі змінами та доповненнями

123
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09730/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)38
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми профілактики правопорушень та 
забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 
області, розвитку матеріально-технічної бази 
Головного управління Національної поліції в 
Запорізькій області, прокуратури Запорізької 
області, Військової прокуратури Запорізького 
гарнізону Південного регіону України, Управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області, 
Головного управління ДФС в Запорізькій області, 
Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя 
Департаменту патрульної поліції на 2017-2021 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 06.04.2017 №56, зі змінами та 
доповненнями

124
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09731/08-54 Рішення40
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

125
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09767/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров`я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 №65

126
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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09768/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)42
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 №56, зі змінами та 
доповненнями

127
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09769/08-54 Рішення46
Про Заходи щодо підготовки святкування та 
відзначення 80-ї річниці Запорізької області

128
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09770/08-54 Рішення49
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради 
до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
інфраструктури України, публічного акціонерного 
товариства "Укрзалізниця" щодо недопущення 
закриття станції Молочанськ регіональної філії 
"Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" 
для виконання вантажних операцій

129
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09786/08-54 Рішення37
 Про внесення змін до рішення Запорізької 
обласної ради від 07.07.2015 №1 "Про схвалення 
проекту Перспективного плану формування 
територій громад Запорізької області" (зі змінами)

130
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09787/08-54 Лист41
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2018 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 30.11.2017 №37, зі змінами та 
доповненнями

131
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09823/08-54 Рішення39
Про внесення змін до обласної Програми 
автотранспортного забезпечення виконання 
Запорізькою обласною державною адміністрацією 
повноважень, що делеговані Запорізькою обласною 
радою на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.2017 № 62

132
04.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09824/08-54 Рішення31
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60 (зі змінами)

133
04.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09825/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про внесення змін до Програми розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу та туризму в 
Запорізькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.04.2016 № 1 (зі змінами)

134
04.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09826/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про внесення змін та доповнень до Цільової 
програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2017-2021 роки, зі змінами 
та доповненнями, затвердженої рішенням обласної 
ради від 26.01.2017 № 58, зі змінами то 
доповненнями

135
04.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09827/08-54 Рішення43
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)

136
04.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09828/08-54 Рішення44
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 30.11.2017 № 63 „Про обласний бюджет на 
2018 рік” (зі змінами та доповненнями)

137
04.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09842/08-08 Депутатський запит4324/01-09
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про перевірку КЗ "Запорізька спеціалізована 
школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" 
ЗОР

138
09.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09843/08-08 Депутатський запит4260/01-09
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про підвищення ефективності роботи 
Департаменту капітального будівництва ЗОДА

139
09.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09844/08-54 Лист01-26/0775
Про надання пропозицій до плану роботи обласної 
ради

140
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09854/08-54 Рішення36
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 № 54 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

141
04.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09855/08-54 Рішення33
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 06.04.2017 № 68 "Про Програму штучного 
розведення (відтворення) водних біоресурсів 
Запорізької області на 2017-2021 роки", зі змінами

142
04.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09857/08-54 Лист4189/01-11
Про повернення до районного бюджету коштів 
додаткової дотації на здійснення видатків на 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я

143
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09858/08-54 Лист4136/01-11
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"
Про виділення коштів на індивідуальне 
протезування очей інвалідів

144
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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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

09939/08-08 Депутатське звернення10-3
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ...
Про висновки комісії від 27.09.2018

145
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

09942/08-22 Лист1/06-01-534
Про незаконне будівництво автовокзалу

146
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09836/08-26 ЛистZp03.2-Сл-11228
Про недопущення зриву опалювального сезону 
2018/19 року

147
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09867/08-22 ЛистZp03.2-Лв-11158
Про початок опалювального сезону 2018-2019 рр.

148
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09868/08-22 ЛистZp03.2-Лв-11157
Про початок опалювального сезону 2018-2019 рр.

149
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09869/08-22 ЛистZp03.2-Сл-11231
Про початок опалювального сезону 2018-2019 рр.

150
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09870/08-22 ЛистZp03/2-Сл-1123
Про початок опалювального сезону 2018-2019 рр.

151
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09916/08-22 ЛистZp02.2.2-Сл-113
Про проведення робіт з підготовки газових мереж 
до роботи в осінньо-зимовий період 16-19.10.2018

152
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

09926/08-22 ЛистZp03.2-Сл-11400
Про підтвердження номінації на жовтень 2018 року

153
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09713/08-22 Лист001-43/15124
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

154
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09753/08-22 Лист1/13-01-512
Про припинення діяльності перевізника за 
маршрутом м. Кам'янське - м. Маріуполь

155
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09802/08-22 Лист001-43/15195
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

156
05.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09889/08-22 Лист001-43/15271
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

157
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09911/08-22 Лист001-43/15351
Про відключення від електроустановок ТОВ 
"ЗТМК"

158
09.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09927/08-22 Лист007-41/15414
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
листопад 2018 року

159
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

09793/08-40 Лист20178 УСиСР
Про скасування рішення від 08.07.1996 № 347 "Про 
відведення земель для державних та інших потреб"

160
26.09.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт
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№
з/п

Джерело  інформації 
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 Номер, дата
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документа

09952/08-20 Лист901-9195
Про виділення коштів на потреби відділів 
прикордонної служби

161
08.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

09677/08-43 Лист37/1584
Про нагородження Яригіної Н.І. та Бендерківського 
М.М.

162
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

09820/08-44 Лист01-13/233
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про Вимоги Профспілки працівників охорони 
здоров'я

163
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

09803/08-40 Лист08-29/21963
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

164
03.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09723/08-22 Лист08/10-1
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів

165
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09724/08-22 Лист08/10/18/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про виконання договорів на перевезення пасажирів

166
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09734/08-40 Лист01/0348
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди земельних ділянок

167
02.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ 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

09755/08-22 Лист66
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

168
03.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09756/08-22 Лист65
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

169
03.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09757/08-22 Лист64
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

170
03.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09758/08-22 Лист67
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

171
03.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09778/08-26 Лист04/564
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про недопущення зриву опалювального сезону 
2018/19 року

172
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09781/08-37 Лист9.10.18/12
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ГЕНЕАЛОГІЧНЕ 
ТОВАРИСТВО"
Про видання книги "Гусарка: Статті та документи 
по історії села"

173
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09789/08-22 Лист667/01
ТОВ "НВП" РІСТ"
Про заборгованість за оплату продукції РФ 
"Придніпровська залізниця"

174
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09816/08-22 Лист13
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про коригування потужності постачання теплової 
енергії

175
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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09817/08-22 Лист12
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про коригування потужності виробництва теплової 
енергії

176
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09822/08-40 Лист01-10/10
ТОВ "ОПТІМА-ПЛАСТ"
Про вирішення спірних питань при укладанні 
договору оренди землі

177
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09847/08-40 Лист01/0205
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.06.2018 № 330

178
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09866/08-22 Лист4124/03
КОНЦЕРН МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Про врегулювання питання погашення 
заборгованості за спожитий природний газ

179
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ паперовий паперова

09886/08-20 Лист1/08-01-518
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про перевезення пасажирів

180
05.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09904/08-22 Лист11/10-18
ТОВ "СПЛАВРЕСУРС"
Про перевірку промислового майданчика

181
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09907/08-22 Лист11/10/18/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про організацію маршруту "Запоріжжя (АС-2) - 
Володимирівське"

182
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09921/08-43 Лист2293/0910
ВП "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ" ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про нагородження Какоян С.А.

183
05.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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09693/08-27 Лист6/2018
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення науково-практичного семінару 
10.10.2018 (м. Бердянськ)

184
18.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09705/08-39 Лист76
ПСП "ПРОГРЕС"
Про погодження паспортів водного об'єкта

185
02.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09737/08-26 Лист101/2165
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про сприяння зменшенню тарифів на комунальні 
послуги

186
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09834/08-22 Лист569
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про вирішення питання подальшого знаходження 
хлору

187
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09838/08-22 Лист01-1/1852
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності

188
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09928/08-18 Лист338
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 24.10.2018

189
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09720/08-44 Лист04/10
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І 
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про створення мапи місць загибелі українських 
військових

190
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

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

09845/08-22 Листб/н
ЗОВГО ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ "ДОННА"
Про відновлення електропостачання

191
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

09774/08-49 Лист335/10080/15-ц
Про повістку щодо виклику до суду по справі 
Лисенко О.В.

192
02.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

09716/08-43 Лист35-113/3018
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Куліка М.В., Доненко І.В.

193
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09797/08-40 Лист682/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою

194
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09798/08-40 Лист681/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою

195
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09913/08-43 Лист540
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ "СІЧОВИЙ 
КОЛЕГІУМ" ЗОР
Про нагородження Лукашенко М.П.

196
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

09936/08-29 Лист0.1/21/1942/3/2-
Про проведення показового навчання з питань 
цивільного захисту 09.11.2018 (м. Слов'янськ)

197
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Чернігівська ОДА
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

09881/08-29 Лист04-08/6323
Про надання матеріальної допомоги для м. Ічня

198
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09766/08-16 Лист09-07/353
(Н. Анненкова) Про проведення урочистих заходів 
з нагоди Дня захисника України 14.10.2018

199
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09940/08-16 Лист09-07/359
(Н. Анненкова) Про уточнений типовий сценарний 
план проведення урочистих заходів з нагоди Дня 
захисника України 14.10.2018

200
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

09807/08-02 Розпорядження170/2018-рп
Про призначення Д.Іванова головою Вільнянської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

201
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09819/08-40 Лист01-29/0845
Про направлення примірника договору оренди 
землі Дмитриченка Ю.О.

202
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

09714/08-22 Лист01-16/0949
Про надання роз'яснень щодо питань розміщення 
вітрової електричної станції за межами с. Гусарка

203
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09865/08-43 Лист01-16/0958
Про нагородження Куниці В.А. (інші)

204
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09946/08-42 Лист01-16/0969
Про погодження надбавки Попову А.В.

205
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

09922/08-43 Лист01-41/1348
Про нагородження Харченка П.І.

206
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09923/08-43 Лист01-41/1336
Про нагородження Безрукової М.Л.

207
09.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09924/08-43 Лист01-41/1334
Про нагородження Кондратюк І.А.

208
09.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09925/08-43 Лист01-41/1333
Про нагородження Зайцева В.І.

209
09.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09779/08-43 Лист01.1-12/0491
Про нагородження Василишина П.І.

210
05.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09853/08-43 Лист01-01-31/461
Про нагородження Нестера М.М.

211
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09673/08-43 Лист240/01-15
Про нагородження Сегеди Ю.А.

212
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09760/08-43 Лист01-24/0933
Про нагородження Гриня А.В.

213
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09835/08-43 Лист01-24/0941
Про нагородження Гриня В.М.

214
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09796/08-42 Лист01-01-29/0602
Про погодження призначення Прохоренко С.Г.

215
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Оріхівська райдержадміністрація

09676/08-43 Лист01-24/585
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Недіній Г.С.

216
19.09.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09909/08-42 Лист01-24/628
Про погодження надбавки за інтенсивність праці

217
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09818/08-33 Лист01-46/0784
Про питання функціонування КУ "Пологівська 
залізнична лікарня"

218
08.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09951/08-33 Лист01-46/0797
Про оптимізацію медичних закладів

219
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09710/08-43 Лист01-35/1068
Про нагородження Мєчева Ф.П.

220
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09711/08-42 Лист01-34/402
Про погодження надбавки за вислугу років Ревуту 
В.Ф.

221
03.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09780/08-22 Лист01-12/141
Про оренду легкового автомобіля

222
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09672/08-43 Лист01-11/0552
Про нагородження Удовенко П.П.

223
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09709/08-26 Лист01-46/0585
Про підготовку смт.Якимівка до опалювального 
сезону 2018/2019 року

224
03.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Гуляйпільська райрада

09862/08-20 Лист320/01-20
Про виділення коштів у 2019 році на впровадження 
інвестиційних проектів

225
09.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

09799/08-28 Листб/н
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про кримінальне провадження відносно до 
керівництва КУ "Таврійський будинок інвалідів"

226
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09872/08-27 Лист01-22/1207
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Біленьке 
Перше..."

227
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09873/08-27 Лист01-22/1208
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Біленьке..."

228
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09874/08-27 Лист01-22/1209
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Канівське..."

229
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09875/08-27 Лист01-22/1210
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Лисогірка..."

230
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09876/08-27 Лист01-22/1211
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Мар'ївка..."

231
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09877/08-27 Лист01-22/1212
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. 
Новосергіївка..."

232
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09878/08-27 Лист01-22/1213
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Смоляне..."

233
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09879/08-27 Лист01-22/1214
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Уділенське..."

234
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09880/08-27 Лист01-22/1215
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. 
Червонодніпровка..."

235
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09917/08-26 Лист1064
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про включення проектів капітального ремонту 
водопровідних мереж до програми "Питна вода 
Запорізької області"

236
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09919/08-40 Лист02-01-13/219
КУПРІЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання земельних ділянок учасникам АТО

237
28.09.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

09671/08-51 Лист797/01
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

238
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09840/08-51 Лист806/05
Про доступ користувачів до АС ЗОДА-5

239
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

09846/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення обсягу асигнувань на надання 
адресної грошової допомоги особам з 
інвалідністю...

240
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

09785/08-42 Лист414/03-17
Про навчання з питань запобігання корупції на 
державній службі 22-26.10.2018

241
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09839/08-20 Лист06.2-09/493-108
Про стан використання субвенцій

242
09.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09888/08-20 Лист07.3-08/115-109
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

243
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

09832/08-40 Лист645/0/92-18-ДК/
Про надання документів, матеріалів та іншої 
інформації, необхідних для здійснення державного 
нагляду (контролю) за використанням та охороною 
земель

244
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09794/08-46 Лист9817/6-2018
Про надання копій документів із земельних питань

245
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

09849/08-28 Лист5047-1-19/13-13
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які найдовше перебувають у процедурах 
банкрутства

246
09.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09895/08-20 Лист12-19/8715
Про виділення коштів на реалізацію завдань 
Програми правової освіти населення Запорізької 
області на 2018-2022 роки

247
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

09790/08-24 Лист2680/9/08-01-03-
Про забезпечення житлом посадових осіб

248
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

09856/08-20 Лист33896/10/08-01-
Про погашення боргу по єдиному внеску

249
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09912/08-20 Лист2695/9/08-01-07-
Про звіти щодо податків і зборів

250
10.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09821/08-44 Лист01-12/175
Про Резолюцію мітингу до Всесвітнього дня дій за 
гідну працю

251
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

09703/08-41 Лист12.3/347
Про проведення форуму з переробки продуктів 
тваринництва та рослинництва "Agro Pro" 
01-02.11.2018

252
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09841/08-41 Лист12.3/233
Про участь у розширеному засіданні Ради ЗТПП 
18.10.2018

253
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09908/08-48 Лист1645
Про аналіз роботи у вересні та у ІІІ кварталі 2018 
року

254
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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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

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

09950/08-22 Лист209
Про засідання робочої групи щодо дослідження 
склобетону

255
12.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09833/08-49 Лист0840/2951/18/30
Про копію ухвали суду та повістку на 07.11.2018

256
05.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09704/08-40 Лист50/01-12
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ 
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про передачу земельної ділянки

257
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09721/08-46 Лист22-540/Кн-18
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про виконання судового рішення щодо суспільно 
корисних робіт особою, яка вчинила 
адміністративне правопорушення

258
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09738/08-46 Лист4282/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Махоніна Т.В. 
(та інші)

259
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09788/08-42 Лист17149/02
ЦЕНТРАЛЬНЕ ОБ`ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання довідки Павленко (Левченко) В.В.

260
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09801/08-48 Лист2/1358
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про погодження зведених та часткових нарядів на 
поставку ТНЕ під час мобілізації

261
09.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09831/08-22 Лист25-01/06-1113
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про інформацію щодо керівництва

262
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09850/08-48 Лист20/2092
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

263
10.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09859/08-40 Лист8783/08-13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ОБ`ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання згоди на вилучення земельної ділянки

264
08.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09902/08-22 Лист1143
СП "ЗАПОРІЗЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про усунення несправностей

265
20.09.2018від

№
від 12.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

09894/08-42 Лист446
Про процес оцінювання діяльності державних 
службовців

266
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

09749/08-46 Лист6397вих-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо об'єкту 
незавершеного будівництва "Госпіталь ветеранів 
війни"

267
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09791/08-46 Лист1-9377вих.-18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про використання коштів субвенції для 
забезпечення житлом дітей-сиріт

268
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ 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)
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09900/08-46 Лист120-11945вих-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання переліку діючих договорів оренди 
нерухомого майна навчальних закладів

269
11.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09777/08-46 Лист05/1-1303вих-18
Про надання інформації щодо діяльності 
автозаправних станцій та автогазозаправних 
пунктів

270
09.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09800/08-46 Лист04/7-565вих-18
Про проведення міжвідомчої наради 12.10.2018

271
10.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

09702/08-46 Лист5285/39/107/01-2
Про моніторинг тендерних процедур

272
04.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

09815/08-46 Лист
Про перевірку технічного стану автобусів 
перевізника-претендента ТОВ "Запоріж-Лідер ХХІ"

273
04.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09901/08-46 Лист14931/41/32103-
Про закупівлю труби сталевої та сталі 
гарячекатаної

274
21.09.2018від

№
від 12.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09808/08-46 Лист59/3/3-1445нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Кужик М.Є.

275
03.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09809/08-46 Лист59/3/3-1448нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Дацюка М.В.

276
03.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09812/08-46 Лист59/3/1-1484нт
Про надання інформації стосовно гр. Дозорової 
Т.В. (та інші)

277
05.10.2018від

№
від 10.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09864/08-43 Лист59/13-4186нт
Про нагородження Лушкіна С.О.

278
11.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

09740/08-33 Лист04-08-04-15/456
Про створення робочої групи для проведення 
перевірок в закладах охорони здоров'я

279
08.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09748/08-20 Лист04-08-03-15/452
Про виконання пропозицій за результатами аудиту 
Департаменту освіти і науки ЗОДА

280
04.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

09884/08-21 Лист9964/0/20-18
Про роботу пілотного модуля планування заходів 
державного контролю та збору інформації

281
09.10.2018від

№
від 11.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

09746/08-22 Лист467/02/14-18
Про підтримку взаємодії з державними органами

282
01.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09949/08-29 Лист17-15319/171
Про опрацювання проекту Методичних 
рекомендацій

283
08.10.2018від

№
від 12.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

41
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09699/08-26 Лист160-01/15/5-18
Про забезпечення стовідсоткового оснащення 
будівель вузлами комерційного обліку теплової 
енергії, гарячої та питної води 

284
05.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна академія наук України (НАН України)

09750/08-32 Лист9/1466-3
Про відзначення 100-річчя від дня народження 
Патона Б.Є. 27.11.2018

285
02.10.2018від

№
від 09.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

09719/08-37 Лист01/1851
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про участь Мороко В.В. у фестивалі "Історія.UA" 
13.10.2018 (м. Київ)

286
08.10.2018від

№
від 08.10.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

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