
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.10.18 по 31.10.18

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

10056/08-43 Лист3/01-177
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Плесканьова М.В. (та інші)

1
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10016/08-37 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент культури)
Про необхідність розробки Програми збереження 
та використання об`єктів культурної спадщини 
Запорізької області на 2019-2023 роки

2
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10034/08-38 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Держархів в Запорізькій області)
Про Програму розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2019-2021 роки

3
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10048/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент економіки)
Про виконання п. 7 Заходів щодо підготовки 
святкування та відзначення 80-ї річниці утворення 
Запорізької області

4
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10122/08-31 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про необхідність укладання прямого договору на 
технічне обслуговування та поточний ремонт 
комп'ютерної техніки

5
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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10156/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, ...

6
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10219/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про легалізацію зайнятості населення та заробітної 
плати...

7
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10220/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про введення до штатного розпису посади 
охоронця

8
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10221/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Компанійця С.І. (та інші)

9
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10222/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про нагородження Кульки Р.М.

10
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10223/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Головахи Р.В. (та інші)

11
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10264/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення обсягу видатків на оплату 
енергоносіїв КУ/КЗ соціального захисту населення

12
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10306/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про тимчасове покладання обов'язків на 
Ясинецького О.В. на 24-25.10.2018

13
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2
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10381/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про погодження укладання прямого договору на 
закупівлю персонального комп'ютера

14
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10404/08-35 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження трійні у КЗ "Обласний 
перинатальний центр" ЗОР

15
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10410/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Шапурової О.О.

16
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10522/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури і 
спорту)
Про виділення додаткових коштів на оплату праці 
працівникам КЗ "ЗОДЮСШ" ЗОР

17
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10539/08-22 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент промисловості)
Про відкриття місць виконання ремонтних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування

18
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10592/08-43 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент культури)
Про присвоєння почесного звання Абеляшевій Л.А.

19
31.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10124/08-01 Закон України2541-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
доступу осіб з особливими освітніми потребами до 
освітніх послуг

20
06.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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10125/08-01 Закон України2544-VIII
Про внесення зміни до статті 9 Закону України  
"Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів" щодо 
протидії ворожій пропаганді та покращення 
інформаційного забезпечення громадян України, 
постраждалих внаслідок воєнних дій, місцем 
проживання яких є територія Донецької та 
Луганської областей, де органи державної влади 
України здійснюють свої повноваження

21
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10126/08-01 Закон України2546-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
житловий фонд  соціального призначення" щодо 
умов забезпечення соціальним  житлом внутрішньо 
переміщених осіб

22
18.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10127/08-01 Закон України2515-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
транскордонного співробітництва

23
04.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10128/08-01 Закон України2542-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення соціального захисту 
окремих категорій осіб із числа жертв нацистських 
переслідувань та політичних репресій

24
18.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10129/08-01 Закон України2554-VIII
Про ратифікацію Угоди про фінансування 
Дунайської транснаціональної програми (Interreg 
V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

25
19.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10130/08-01 Закон України2522-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підвищення соціального захисту 
військовослужбовців

26
06.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4
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10131/08-01 Закон України2573-VIII
Про внесення зміни до додатка N 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2018 
рік"

27
20.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10132/08-01 Закон України2545-VIII
Про забезпечення прозорості у видобувних галузях

28
18.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10133/08-01 Закон України2523-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків під час проходження військової служби у 
Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях

29
06.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10134/08-01 Закон України2587-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вітання "Слава Україні! - Героям слава!"

30
04.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10135/08-01 Закон України2585-VIII
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
модернізації української залізниці (Модернізація 
інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між 
Україною та Європейським інвестиційним банком

31
03.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10136/08-01 Закон України2576-VIII
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо 
розширення категорій дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки

32
02.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09957/08-08 Депутатське звернення04-34/13-211292
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
...
Про Рекомендації на тему: "Ефективність системи 
надання житлових субсидій населенню"

33
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5
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09958/08-08 Депутатське звернення04-34/13-209629
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
...
Про Рекомендації на тему: "Про результати робочої 
поїздки народних депутатів України - членів 
Комітету до Харківської, Донецької та Луганської 
областей"

34
08.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09989/08-08 Депутатське звернення04-35/17-870
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, ...
Про безоплатний проїзд гр. Шамшина Б.Б.

35
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10198/08-15 Лист04-25/04-1073(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у "круглому столі" з питань оцінки 
технологій охорони здоров'я 24.10.2018

36
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10340/08-15 Лист04-25/04-1100(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у засіданні з питань забезпечення 
інсуліном хворих на цукровий діабет 07.11.2018

37
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10385/08-08 Депутатське звернення04-33/05-1262(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про Рекомендації слухань з питань захисту дітей, 
які постраждали внаслідок воєнних дій

38
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10397/08-08 Депутатське звернення04-34/13-218992
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про проведення слухань на тему :"Результати 
пенсійної реформи" 21.11.2018

39
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10445/08-08 Депутатське звернення04-25/04-1125(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про організацію виконання заходів "круглого 
столу" на тему: "Шляхи зниження дитячого 
травматизму від опікової травми"

40
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

6
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

10468/08-08 Депутатське звернення04-25/15-1109(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про медичну допомогу гр. Савицькому О.М.

41
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10530/08-08 Депутатське звернення04-15/12-756
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання інформації щодо дотримання 
природоохоронного законодавства

42
22.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10532/08-08 Депутатське звернення04-33/15-1267(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОЖІДНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення спортивних змагань 16-18.11.2018 
в м. Берегове (Закарпатська обл.)

43
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10586/08-08 Депутатське звернення04-25/11-1127(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про проведення наради з питань підготовки кадрів 
молодшого медичного персоналу 19.11.2018

44
26.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10587/08-08 Депутатське звернення04-25/11-1119(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про перелік закладів, які надають реабілітаційні 
послуги громадянам інших країн

45
26.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

09985/08-08 Депутатське звернення2126
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ремонт даху Веселівського будинку культури

46
27.09.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09986/08-08 Депутатське звернення2125
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про недопущення порушень умов договору на 
перевезення пасажирів по маршруту м. Запоріжжя 
АС 2 - с. Володимирське

47
27.09.2018від

№
від 16.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7
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Джерело  інформації 
(адресат)
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09987/08-08 Депутатське звернення2122
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на ремонт даху будинку № 
355 по вул. Центральній в с. Михайлівка 
Вільнянського р-ну

48
27.09.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09988/08-08 Депутатське звернення187/02-08-16427
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про безкоштовне лікування гр. Загорулько Л.П.

49
05.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10046/08-08 Депутатське звернення450
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про розміщення інформації щодо благодійної 
платформи "Люди допомагають людям"

50
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10077/08-08 Депутатське звернення2120
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про повернення території садів колишнього КСП 
"ім. Кірова" в користування мешканців с. 
Любицьке Новомиколаївського р-ну

51
22.09.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10237/08-08 Депутатське звернення451/04-467
НДУ БІЛОЗІР О.В.
Про надання інформації щодо розміру дефіциту 
освітньої та медичної субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам

52
12.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10297/08-08 Депутатське звернення133-675
НДУ СУСЛОВА І.М.
Про надання інформації щодо обладнання 
гінекологічних кабінетів, пристосованих до потреб 
жінок з інвалідністю

53
05.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10488/08-08 Депутатське звернення114К-402/18
НДУ БУРБАК М.
Про надання інформації щодо дефіциту освітньої та 
медичної субвенцій

54
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

8
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10496/08-08 Депутатське звернення389-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про фінансування ремонту доріг Веселівського 
району

55
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

10206/08-43 Лист4516
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1978
Про нагородження Якімова А.М. (інші)

56
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10555/08-43 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Вороніна С.А. (інші)

57
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Громадські об'єднання

10018/08-33 Лист12-16/10-18
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДІАБЕТИК"
Про проведення заходу "День діабету 2018" 
23.11.2018 (ПК "Орбіта")

58
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10062/08-37 Лист11/10
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК"
Про проведення міжрегіонального конкурсу 
патріотичної пісні 10.11.2018 на базі ЗНУ

59
11.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10075/08-44 Лист64
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про запрошення на урочистий захід (25.10.2018)

60
16.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10085/08-44 Лист09/26-01-ОД
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГО "СЕРЦЕ ДО 
СЕРЦЯ"
Про організацію Всеукраїнського фестивалю 
конкурсу "Молодь обирає здоров`я"

61
26.09.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

9
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10152/08-43 Лист9
ГС "ОБ`ЄДНАННЯ ЖБК, ОСББ "ВІКТОРІЯ"
Про нагородження Шанц Л.М., Жук О.В.

62
12.08.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10153/08-43 Лист10
ГС "ОБ`ЄДНАННЯ ЖБК, ОСББ "ВІКТОРІЯ"
Про нагородження Корженевського Ю.В.

63
12.09.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10194/08-26 Лист28
ГС "ОБ`ЄДНАННЯ ЖБК, ОСББ "ВІКТОРІЯ"
Про запрошення на урочисте засідання (29.10.2018)

64
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10233/08-48 Лист1810/2
ГО "НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНІЦІАТИВ"
Про проведення круглого столу 31.10.2018 (готель 
"Інтурист")

65
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

10310/08-34 Лист354/01-5
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОЛОС"
Про виділення коштів на утримання ВП ГО "ВФСТ 
"КОЛОС"

66
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10312/08-43 Лист73
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Кузьміна М.В. (інші)

67
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10529/08-21 Лист12
ГО "ІННОВАЦІЙНИЙ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
КРАЇНИ"
Про включення ГО до регіональної робочої групи з 
провадження смарт-спеціалізації

68
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10



№
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10557/08-37 Лист2
ГО "ФОРУМ-АРТ"
Про Всеукраїнський відкритий театральний 
фестиваль дитячих та юнацьких колективів "Казки 
України" в м. Бердянськ 07-09.06.2019

69
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10570/08-34 Лист97
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення 11.11.2018 Кубку України з 
українського рукопашу

70
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10457/08-41 Лист225
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про результати розгляду питання щодо ремонту 
даху в Обласному дитячому протитуберкульозному 
санаторії

71
19.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10521/08-41 Лист234
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про підписання Актів прийому передачі робіт, які 
здійснені в рамках реалізації проекту "Розвиток 
соціальної інфраструктури"

72
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09960/08-44 Лист16
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
КОЗАЦТВА В УКРАЇНІ ПРИ КМУ
Про проведення круглого столу з питань розвитку 
козацтва 19.10.2018

73
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09970/08-39 Лист183/24
ДІЛОВА ПРОГРАМА "GREEN MIND-2018"
Про проведення Міжнародного форуму 
"INNOVATION MARKET-2018" 21.11-23.11.2018 
м.Київ

74
08.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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09977/08-38 Лист1/4-63
ТОВ "ПРОФІТЕЛ"
Про послуги Global PTT

75
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09998/08-40 Лист23/07/724
ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

76
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10017/08-41 Лист5/281
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАН УКРАЇНИ"
Про науково-аналітичну доповідь "Оцінка 
імпортозалежності економіки України"

77
09.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10028/08-40 Лист01-19/172
ДП ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

78
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10043/08-37 Лист01/1891
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про матеріали щодо відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921років

79
11.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10057/08-49 Листб/н
РУДЕНКО О.А.
Позовна заява про визнання рішень суб'єкта 
владних повноважень незаконними та скасування 
актів індивідуальної дії

80
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10083/08-49 Адвокатський запит28/Х
АДВОКАТ БАРИШНІКОВ А.Г.
Про надання інформації щодо будівництва 
взводних опорних пунктів

81
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12
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10089/08-46 Лист15262/108/46/02-
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 
ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо очисної установки 
типу "ЕКА 10000 АО"

82
10.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10100/08-49 Лист02/09-6076
ВП "ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАГЛЯДУ УКРАЇНИ"
Про відзив на позовну заяву ТОВ "ЗТМК"

83
12.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10102/08-26 Лист154
ТОВ "КРАМАР ЕКО"
Про співробітництво

84
16.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10115/08-32 Лист05/1-ОВ
УНІВЕРСИТЕТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Про проведення конференції Громадської Ради з 
питань мінеральних ресурсів Товариства "Знання" 
04-05.12.2018

85
01.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10155/08-40 Листб/н
ГР. ЯКИМЕНКО Д.П.
Про внесення змін до договору оренди землі

86
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10171/08-39 Лист78-10
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення виставки 27-28.11.2018 (м. Київ)

87
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10203/08-40 Листб/н
КОТЕЛЕВЕЦЬ Д.М.
Про повернення на користь держави земельної 
ділянки

88
17.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10204/08-40 Листб/н
Токарева Н.С.
Про повернення на користь держави земельної 
ділянки

89
17.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
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10216/08-21 Лист11-09/155
ДП "УКРРИБА"
Про неправомірне використання державного майна

90
16.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10228/08-22 Листб/н
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про обслуговування автобусних маршрутів

91
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10234/08-22 ЛистЕЕЦ-17/7884
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності 

92
05.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10244/08-42 Лист03-4-17-566
ДРІДУ НАДУ
Про участь у семінарах

93
17.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10245/08-19 Лист347
ГРУПА РАДНИКІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В 
УКРАЇНІ (U-LEAD З ЄВРОПОЮ)
Про оцінку журналів "Стратегія розвитку"

94
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10296/08-40 Лист79
ТОВ "ПРОБА"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

95
16.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10314/08-22 Лист117
ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"
Про обстеження промислового  майданчика

96
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10346/08-39 Лист619/023
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про резолюцію науково-практичної конференції 
щодо геоінформаційної системи

97
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

14
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10347/08-33 Лист1/17
ТОВ "ЖУРНАЛ ЗДОРОВ`Я"
Про співробітництво

98
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10384/08-49 Адвокатський запитб/н
СКАРГА АДВОКАТА ЛИШЕНКО С.С.
Про порушення конституційних прав гр. Шевченко 
Є.В.

99
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10394/08-40 Лист2285/18
ЕНЕРГОДАРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ 
"КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" 
Про прискорення вирішення питання щодо надання 
в постійне користування земельної ділянки

100
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10415/08-28 Лист74
ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО
Про участь у конференції з питань 
соціально-психологічної реабілітації воїнів АТО 
09-10.11.2018

101
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10426/08-22 Лист31-15-192
ПАТ "УКРПОШТА"
Про отримання знаків поштової оплати

102
22.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10432/08-26 Лист1810-3/12
ДП "ТШГ АГ УКРАЇНА"
Про проведення Міжнародної спеціалізованої 
виставки "КомунТех-2018" 06.11-08.11.2018 м.Київ

103
18.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10433/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про проведення Молитовного сніданку 01.11.2018

104
26.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

15
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10456/08-41 Лист210
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про організацію зустрічі на 15.11.2018

105
22.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10462/08-40 Листб/н
БУЛКА Т.І.
Про повернення земельної ділянки на користь 
державі

106
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10463/08-40 Листб/н
ДОЛГА С.Г.
Про повернення земельної ділянки на користь 
державі

107
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10464/08-40 Листб/н
ЧЕРЕДНІЧЕНКО І.А.
Про повернення земельної ділянки на користь 
державі

108
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10465/08-40 Листб/н
МАЛИХІНА Т.М.
Про повернення земельної ділянки на користь 
державі

109
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10508/08-33 Лист4134
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про надання субгранту на розвиток регіональних 
систем громадського здоров'я

110
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10535/08-49 Лист02-01/182
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ДЕВ'ЯТКОВ А.О.
Про надання інформації щодо реєстрації майна 
"Укркольорметавтоматика"

111
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10550/08-40 Листб/н
ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про залишення без розгляду листів та повернення 
документів

112
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

16
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10573/08-37 Листб/н
СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ 
МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Про проведення Форуму української молоді 
діаспори "Запоріжжя-2019" 

113
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Посольства

09959/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі на 18.10.2018

114
15.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10064/08-41 Лист6132/15-110-841
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про погодження списків делегації

115
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10096/08-41 Лист6132/15-110-848
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про надання інформації щодо порядку прибуття 
делегації на Форум регіонів

116
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

10476/08-49 Лист328/3490/14-ц
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Майсак О.Г.

117
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10477/08-49 Ухвала826/14195/18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "ЗТМК"
 

118
18.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10478/08-49 Лист330/1205/17
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі Челнокова А.Ю.

119
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10480/08-49 Ухвала908/72/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ПАТ "Янцівський 
гранітний кар`єр"

120
16.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10527/08-49 Лист808/934/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду за позовом ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

121
24.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10528/08-49 Лист808/934/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду за позовом ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

122
24.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

10279/08-51 Лист2118-18
Про організацію доступу користувачів до ПТК 
НСОЗ

123
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09983/08-06 Доручення41037/0/1-18
(Г. Зубко) Про участь у селекторній нараді з питань 
розвитку системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості 17.10.2018

124
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09994/08-04 Протокол наради 
(засідання)

40899/0/1-18
(В. Гройсман) Протокол наради щодо безпеки 
дорожнього руху в Україні від 04.10.2018

125
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10006/08-17 Лист19207/0/2-18
(В. Бондаренко) Про право власності на об'єкти 
нерухомого майна в м. Бердянськ

126
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10008/08-06 Доручення21169/9/1-18
(П. Розенко) Про оновлення інформації до 
засідання Ради у справах осіб з інвалідністю

127
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10009/08-06 Доручення39800/1/1-18
(С. Кубів) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ 
"САМОПОМІЧ"
Про звернення гр. Волконського І. B. щодо 
бездіяльності органів влади при розгляді звернень 
про ремонт доріг та спуску до залізничних 
платформ "1117 KM" та "Осетрівка"

128
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10010/08-17 Лист19143/0/2-18
(В. Федорчук) Про стан виконання плану заходів 
щодо рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

129
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10029/08-17 Лист19297/0/2-18
(В. Бондаренко) Про орієнтовні плани консультацій 
з громадськістю на 2019 рік 

130
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10040/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31361/8/1-18
(Г. Зубко) Протокол № 8 засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 12.10.2018

131
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10052/08-03 Постанова835
Про внесення змін до Типових вимог до осіб, які 
претендують на зайняття посад державної служби 
категорії "А"

132
03.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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10088/08-06 Доручення41547/0/1-18
(В. Гройсман) Про проведення експертних 
зустрічей у IV кварталі 2018 року

133
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10092/08-06 Доручення40865/1/1-18
(П. Розенко) Про покращання амбулаторного 
лікування учасників бойових дій АТО/ООС

134
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10111/08-17 Лист19484/0/2-18
(С. Дехтяренко) ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Європейська єдність" 10-17.12.2018

135
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10137/08-04 Витяг з протоколуВП 37
(С. Кубів) 27. Окремі рішення щодо інвентаризації 
активів нерухомого майна

136
04.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10138/08-06 Доручення39602/1/1-18
(С. Кубів) Про фінансування спецфонду місцевих 
бюджетів на виконання природоохоронних заходів

137
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10139/08-17 Лист19128/0/2-18
(С. Дехтяренко) Про користування земельною 
ділянкою ПрАТ "Укрграфіт"

138
12.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10140/08-06 Доручення39823/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 08.10.2018 до м. Києва

139
12.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10141/08-06 Доручення384/29/1-18
(П. Розенко) Про виконання Плану організації 
підготовки проектів актів, необхідних для 
забезпечення реалізації Закону України від 
14.11.2017 № 2206-VIII "Про підвищення 
доступності та якості медичного обслуговування у 
сільській місцевості"

140
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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10142/08-17 Лист19459/0/2-18
(С. Кушнір) Про дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо надання в оренду земельної 
ділянки ПАТ "ЗТМК "Запоріжсталь"

141
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10187/08-06 Доручення40502/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про критичну ситуацію, що склалася з утриманням 
закладів охорони здоров'я 
Кам'янсько-Дніпровського району

142
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10188/08-17 Лист19543/0/2-18
(С. Дехтяренко) Про передачу будівель колишнього 
Інституту механізації тваринництва

143
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10189/08-17 Лист19559/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення депутатів Запорізької 
облради щодо недопущення закриття станції 
Молочанськ для виконання вантажних операцій

144
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10190/08-06 Доручення39776/1/1-18
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про оплату праці педагогічних працівників, які 
фінансуються з місцевих бюджетів та 
науково-педагогічних працівників

145
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10191/08-06 Доручення38792/1/1-18
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про порушення організації освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти Запорізької 
області

146
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10192/08-17 Лист19486/0/2-18
(С. Дехтяренко) Про звернення депутатів 
Запорізької облради щодо врегулювання 
проблемних питань при формуванні Державного 
бюджету на 2019 рік

147
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10248/08-06 Доручення40898/1/1-18
(В. Гройсман) Про зауваження до проекту Закону 
України "Про Державний бюджет на 2019 рік"

148
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10251/08-06 Доручення41642/1/1-18
(Г. Пліс) СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

149
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10252/08-17 Лист19754/0/2-18
(В. Бондаренко) Про відомості щодо Бакинського 
спецавтоцентру "Таврія", розташованого на 
території Азербайджанської Республіки

150
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10253/08-17 Лист19757/0/2-18
(В. Бондаренко) ГО "КУЛЬТПРОЖЕКТОР"
Про палац культури ПАТ "ЗВАлК"

151
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10254/08-17 Лист19755/0/2-18
(В. Бондаренко) Про передачу майна по вул. 
Ленська, 45, м. Запоріжжя

152
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10267/08-06 Доручення39883/2/1-18
(Г. Зубко) Про участь у нараді щодо утворення 
територіальних органів Державної служби якості 
освіти 24.10.2018 (м. Київ)

153
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10276/08-03 Постанова836
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 березня 2017 р. № 187

154
17.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10277/08-03 Постанова845
Деякі питання дитячо-юнацького 
військово-патріотичного виховання

155
17.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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10280/08-06 Доручення41834/1/1-18
(П. Розенко) Про вимоги Профспілки працівників 
охорони здоров'я

156
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10281/08-06 Доручення40664/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ...
Про Рекомендації слухань на тему: "Ефективність 
системи надання житлових субсидій населенню"

157
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10334/08-06 Доручення41828/1/1-18
(В. Гройсман) Про підготовку проекту закону про 
Державний бюджет України на 2019 рік до другого 
читання

158
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10338/08-06 Доручення40812/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ІОНОВА (та інші)
Про вжиття невідкладних заходів для вирішенні 
питання облаштування Азовської військо-морської 
бази (м. Бердянськ Запорізької області)

159
24.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10341/08-06 Доручення38256/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ШУРМА І.М.
Про нецільове використання Міністерством 
охорони здоров'я коштів позики, що надається 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку...

160
04.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10354/08-03 Постанова841
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

161
17.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10355/08-03 Постанова840
Питання надання пільг та субсидій для 
відшкодування витрат на оплату послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій

162
17.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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10356/08-03 Розпорядження757-р
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 
червня 2018 р. N 423

163
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10369/08-06 Доручення22721/63/1-15
(П. Розенко) Про роботу, спрямовану на зменшення 
заборгованості із сплати єдиного внеску, страхових 
внесків та відшкодування фактичних витрат на 
виплату і доставку пільгових пенсій

164
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10380/08-06 Доручення41749/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 22.10.2018 до м. Києва

165
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10393/08-04 Протокол наради 
(засідання)

42566/0/1-18
(Г. Зубко) Про протокол наради щодо 
врегулювання проблемних питань, пов'язаних з 
утворенням територіальних органів Державної 
служби якості освіти від 24.10.2018

166
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10416/08-06 Доручення38383/1/1-18
(В. Гройсман) Про результати аудиту використання 
коштів субвенції на підтримку дітей з особливими 
освітніми потребами

167
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10497/08-06 Доручення34600/3/1-18
(В. Гройсман) Про виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого 
значення, a також вулиць і доріг комунальної 
власності

168
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10499/08-06 Доручення42235/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про Рекомендації слухань на тему: "Захист дітей, 
які перебувають у зоні воєнних дій і збройних 
конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок 
воєнних і збройних конфліктів"

169
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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10501/08-06 Доручення39554/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р.
Про звернення гр. Бодрова В.В. щодо ремонту 
дороги по вул. Ферганська

170
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10502/08-06 Доручення39491/1/1-18
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про результати аналізу ефективності реалізації 
Державної програми забезпечення молоді житлом 
на 2013-2017 роки

171
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

10503/08-03 Постанова876
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 6 серпня 2014 року № 409

172
24.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10504/08-03 Постанова877
Про внесення змін до Порядку надання місцевих 
гарантій

173
24.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10543/08-17 Лист20278/0/2-18
(С. Кушнір) Про ситуацію, яка склалась на ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

174
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10558/08-06 Доручення43187/1/1-18
(П. Розенко) Про проведення селекторної наради з 
питань протидії спалаху кору, профілактичних 
щеплень та забезпечення лікарськими засобами 
хворих на цукровий діабет 01.11.2018

175
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10559/08-06 Доручення40917/1/1-18
(В. Гройсман) Про стан місць масового відпочинку 
на водних об'єктах України

176
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10563/08-17 Лист20413/0/2-18
(В. Бондаренко) Про звернення, що надійшли на 
урядову "гарячу лінію" у IІІ кварталі 2018 року

177
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
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10093/08-06 Доручення37723/1/1-18
(В. Гройсман) Про результати аудиту використання 
субвенції на соціально-економічний розвиток 
окремих територій

178
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

09975/08-23 Лист112/7
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
Про включення Матвієнко В.В. до складу колегії 
ЗОДА

179
09.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10336/08-34 Лист329
АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ
Про організацію проведення матчів ПС "Юність"

180
24.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10429/08-22 Лист72
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ
Про створення бази компаній-виробників бетону

181
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10020/08-23 Лист37-11-11/23274
Про цінову ситуацію на внутрішньому ринку зерна

182
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10042/08-23 Лист37-13-11/23177
Про правове регулювання бджільництва

183
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10213/08-37 Лист37-37-11/23337
Про участь у заходах з нагоди Дня працівників 
сільського господарства 15.11.2018 (м. Київ)

184
17.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

10053/08-39 Лист5/4.1-8/11049-18
Про формування зведеної схеми екомережі

185
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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10498/08-39 Лист5/3-7/11622-18
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Національного плану 
управління відходами до 2030 року"

186
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10506/08-39 Лист5/3-9/11602-18
Про надання інформації щодо стану зелених 
насаджень міст - обласних центрів з 2000 по 2017 
рік

187
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10184/08-37 Лист4503-06/45659-0
Про проведення круглого столу з питань 
підготовки кадрів сфери туризму (25.10.2018)

188
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10195/08-41 Лист2031-05/45493-0
Про надання адміністративних послуг у сфері 
ліцензування ЗЕД

189
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10196/08-21 Лист3622-06/45706-0
Про моніторинг функціонування центрів надання 
адміністративних послуг

190
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10360/08-37 Лист4502-06/46167
Про представлення туристичного потенціалу 
України

191
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10368/08-21 Лист3612-07/46235-0
Про проведення вебінару щодо аналізу 
регуляторного впливу

192
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10541/08-31 Лист4601-06/46902-0
Про участь у Третіх національних консультаціях 
06-14.11.2018

193
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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10560/08-28 Лист3641-07/47283-0
Про надання середньострокового прогнозу потреби 
у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 
2019-2022 роки

194
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09971/08-22 Лист02/25-7939
Про проведення Міжнародного форуму: 
"Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє" 06.11-08.11.2018 м.Київ

195
26.09.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10258/08-22 Лист03/29-8781
Про проведення зустрічі з питань постачання 
природного газу 15.11.2018 (м. Київ)

196
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

10039/08-19 Лист22/4.2-4446-18
Про доступ до адміністративної частини Порталу 
економічного та соціального відновлення

197
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10067/08-20 Лист22/5.1-4449-18
Про подання пропозицій до участі у заходах за 
рахунок коштів субвенцій

198
12.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

10210/08-41 Лист660/16-103-4181
Про запрошення на Перший форум регіонів 
України та Білорусі 25-26.10.2018 у м. Гомель

199
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10425/08-41 Лист660/16-612/1-42
Про підписання регіональних угод під час робочого 
візиту Президента П.О. Порошенка до Білорусі

200
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

28



№
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

Міністерство інформаційної політики

09966/08-38 Лист12-20/05-10
Про використання бренду "Ukraine Now"

201
05.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10562/08-38 Лист13-32/12-10
Про висвітлення процесів європейської інтеграції

202
12.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10417/08-22 Лист3494/25/14-18
Про підготовку до сталої роботи дорожнього 
господарства в осінньо-зимовий період 2018-2019 
років

203
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

10087/08-37 Лист586/18-18
Про пропозиції до засідання Експертної ради з 
питань свободи совісті та діяльності релігійних 
організацій 29-31.10.2018

204
17.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10414/08-37 Лист1652/9-3/15-18
Про проведення Міжнародного форуму "Креативна 
Україна" 08-09.11.2018 (м. Київ)

205
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10068/08-34 Лист8090/11
Про надання методичної допомоги за результатами 
робочої поїздки першого заступника Міністра 
Гоцула І.Є. до Запорізької області з 22-25.08.2018

206
17.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10186/08-34 Лист8125/5.1
Про внесення змін до Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2020 року

207
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10246/08-34 Лист8192/11
Про будівництво басейнів у 2019 році

208
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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10282/08-34 Лист8225/5.4
Про проведення Всеукраїнської спартакіади серед 
збірних команд державних службовців

209
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10358/08-34 Лист8297/4.3
Про Методичні рекомендації щодо співпраці з 
громадськими організаціями 
фізкультурно-спортивної спрямованості

210
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10362/08-34 Лист8253/4.5
Про передачу спортивних шкіл на баланс управлінь 
з фізичної культури і спорту

211
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10382/08-34 Лист8373/4.2
Про реконструкцію палацу спорту "Юність"

212
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10396/08-34 Лист8403/4.3
Про виділення окремих приміщень для тренувань з 
греко-римської боротьби та пляжного волейболу

213
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10507/08-34 Лист8443/4.1
Про проведення наради з питань фізичної культури 
і спорту 15.11.2018

214
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10534/08-34 Лист111
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Про утворення Комісії з контролю за станом 
спортивних споруд

215
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10524/08-32 Лист1/11-11436
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про утворення територіальних органів Державної 
служби якості освіти"

216
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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09992/08-33 Лист05.3-08/27249
Про пропозиції щодо утворення координаційної 
міжвідомчої ради з питань неінфекційних 
захворювань

217
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10423/08-33 Лист01-05-98/28425
Про укладання договорів щодо надання 
амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої 
медичної допомоги 

218
26.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10441/08-33 Лист05.3.08/28142
Про погодження проекту Закону України "Про 
систему громадського здоров'я України"

219
23.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09979/08-26 Наказ268
Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 
06.09.2018 № 232

220
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09980/08-26 Наказ269
Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 
26.09.2018 № 257

221
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09991/08-33 Лист7/19.1/10837-18
Про участь у селекторній нараді з питань розвитку 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості 
17.10.2018

222
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10026/08-41 Лист7/36.2/10880-18
Про проведення навчального візиту до Польщі 
11-17.11.2018

223
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10106/08-26 Лист7/10.2/10919-18
Про субвенцію з погашення заборгованості з 
різниці в тарифах

224
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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10165/08-41 Лист7/19.5/11000-18
Про процедуру повернення підрядником 
попередньої оплати (авансу)

225
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10199/08-30 Лист7/34.4/11087-18
Про надання інформації щодо об'єднаних 
територіальних громад

226
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10266/08-41 Лист7/12/11122-18
Про підготовку до Першого форуму регіонів 
України та Білорусі 25-26.10.2018 (м.Гомель, 
Республіка Білорусь)

227
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10286/08-19 Лист8/36/466-18
Про надання інформації щодо регіональних 
стратегій розвитку

228
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10300/08-27 Лист7/14.3/11015-18
Про стан забезпечення історико-архітектурними 
опорними планами історичних місць

229
18.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10339/08-41 Лист7/12/11302-18
Про підготовку до офіційного візиту Президента 
України Порошенка П.О. до Туреччини 
(03-04.11.2018)

230
24.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10345/08-33 Лист7/19.3/11300-18
Про використання в роботі накази від 10.10.2018 
№267 та 15.10.2018 №273

231
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10365/08-36 Лист7/19.8/11156-18
Про орієнтовні зразки план-схем та фасадів для 
дитячих будинків сімейного типу та групових 
будинків

232
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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10367/08-26 Лист7/9.3.2/11285-18
Про участь у Практичній дискусії з питань відносин 
в багатоквартирному будинку 07.11.2018

233
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10377/08-37 Лист7/11.2/10875-18
Про заходи з увічнення пам`яті захисників України

234
16.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10378/08-41 Лист7/19.5/11353-18
Про фінансування проектів Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

235
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10389/08-26 Лист7/9.4/11260-18
Про проекти з енергозбереження в 
житлово-комунальному господарстві

236
23.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10418/08-33 Лист7/19.4/11442-18
Про аналіз інформації щодо використання 
субвенції на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості

237
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10579/08-26 Лист7/9.4/11644-18
Про участь у конференції з питань реформування 
житлово-комунального господарства 06.11.2018 (м. 
Київ)

238
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09995/08-28 Лист19856/0/2-18/29
Про затвердження Плану підвищення кваліфікації 
працівників соціальної сфери у 2018 році

239
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10007/08-35 Лист19884/0/2-18/61
Про пришвидшення видачі пакунків малюка

240
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10041/08-28 Лист19925/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

241
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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10049/08-28 Лист20005/0/2-18/58
Про оновлення інформації до засідання Ради у 
справах осіб з інвалідністю 25.10.2018

242
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10050/08-28 Лист19878/0/2-18/29
Про участь у семінарі з питань соціального захисту 
ветеранів війни, учасників АТО... 22-24.10.2018

243
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10066/08-35 Лист19997/0/2-18/37
Про системний недозаїзд дітей до дитячих центрів 
"Артек" та "Молода гвардія"

244
16.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10069/08-28 Лист20001/0/2-18/57
Про методичні рекомендації щодо організації та 
забезпечення діяльності об'єднаної територіальної 
громади у сфері соціального захисту населення та 
захисту прав дітей

245
16.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10182/08-28 Лист20200/0/2-18/25
Про проведення семінару з питань раннього 
втручання 12-13.11.2018 (м.Київ)

246
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10183/08-28 Лист20199/0/2-18/25
Про проведення семінару з питань раннього 
втручання 26.11.-27.11.2018 м.Київ

247
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10185/08-36 Лист20145/0/2-18/37
Про захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

248
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10193/08-28 Лист20203/0/2-18/28
Про заборгованість із заробітної плати на 
підприємствах області

249
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10247/08-28 Лист20289/0/2-18/38
Про заходи з протидії домашньому насильству та за 
ознакою статі

250
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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10335/08-28 Лист20443/0/2-18/22
Про кількість облікованих внутрішньо 
переміщених осіб

251
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10359/08-35 Лист20398/0/2-18/37
Про направлення дітей з інвалідністю до дитячого 
центру "Артек"

252
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10363/08-28 Лист20401/0/2-18/37
Про проведення семінару 14-16.11.2018 "Реалізація 
сімейної політики та роботи з багатодітними 
сім`ями"

253
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10364/08-28 Лист20430/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

254
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10379/08-35 Лист155/0/221-18
Про підтвердження місця проживання дитини під 
час вирішення питання її тимчасового виїзду за 
межі України

255
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10485/08-28 Лист4016/0/5-18/61
Про розгляд звернення Сомової Н.М. щодо 
влаштування її матері до геріатричного пансіонату

256
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10505/08-28 Лист20589/0/2-18/56
Про недопущення скорочення штатної чисельності 
управлінь соціального захисту

257
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10537/08-28 Лист20867/0/2-18/39
Про направлення копій наказів 

258
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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10542/08-36 Лист162/0/221-18/57
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей"

259
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10561/08-28 Лист20934/0/2-18/38
Про участь у семінарі з питань запобігання 
домашньому насильству 05-07.11.2018 (м. Київ)

260
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10577/08-28 Лист20948/0/2-18/44
Про проведення селекторної наради з питань 
забезпечення засобами реабілітації осіб з 
інвалідністю 31.10.2018

261
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

10370/08-20 Лист19020-05-6/2709
Про здійснення зовнішніх місцевих запозичень

262
18.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10540/08-06 Лист39087/13/1-18
(В. Кириленко) Про освітню субвенцію

263
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

10011/08-46 Лист10732/11.1.1/7-1
Про засоби масової інформації, у яких 
розміщуються оголошення про виклик до суду

264
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10405/08-43 Лист01-7146/23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Кулішевській Ю.П.

265
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком
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10259/08-22 Лист04/03-35/02874
Про надання об'єктів бюджетних установ для 
запровадження ЕСКО-механізму

266
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10329/08-37 Рішення467
Про організацію та проведення міського заходу 
"Яскрава гонка" 21.10.2018

267
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10330/08-43 Лист16246/03-27/09
Про нагородження Алішевської В.В. та Петренко 
Г.Ф.

268
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10509/08-21 ЛистКо12250-Ш
Про розгляд звернення гр. Смірнової Л.Б. щодо 
передачі до комунальної власності гуртожитку по 
вул. Фортечній, 96 в м. Запоріжжі

269
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10019/08-22 Лист02-27/744-4
Про надання інформації щодо транспортних 
засобів ПП "Транзит"

270
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10261/08-43 Лист02-39/757-4
Про нагородження Мінька С.А.

271
18.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10582/08-43 Лист02-39/777-1
Про нагородження Шапурової О.О.

272
26.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

10373/08-43 Лист001-7109/23
Про нагородження Чепурного В.П.

273
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька міська рада

10045/08-26 Лист11/03-23/02831
Про освоєння коштів ДНЗ "Запорізький 
професійний ліцей Залізничного транспорту"

274
11.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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10047/08-27 Лист976/18
Про назви урбанонімів

275
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10348/08-32 Лист01.01-21/2736
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про проведення конференції "Модератори освітніх 
реформ" 29.10.2018

276
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

10494/08-40 Лист02-16/778-1
Про вирішення питання з ПАТ "Укрзалізниця" 
щодо передачі земельної ділянки х державної у 
комунальну власність

277
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька міська рада

09999/08-20 Лист2857/25-25
Про виділення коштів на погашення в різниці в 
тарифах на оплату за спожитий газ

278
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10084/08-21 Лист2812/21-21
Про прийняте рішення щодо передачі майна 

279
08.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

10013/08-20 Лист02-02-56/Юо-гл/
Про передбачення коштів резервного фонду

280
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

38
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10116/08-21 Лист02-01-17/2793
Про придбання приміщень ТОВ "Гранпоставка"

281
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10005/08-08 Депутатське звернення025/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про видатки на утримання пересувної лабораторії

282
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10078/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ШИНКАРЕНКО В.Л.
Про заходи для фінансування за рахунок коштів 
обласного бюджету в 2018 році

283
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10086/08-08 Депутатське звернення026/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про встановлення автоматизованого поста 
контролю за забрудненням довкілля

284
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10274/08-08 Депутатське звернення97
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування придбання та встановлення 
системи кондиціонування повітря у приміщенні 
філії поліклініки КЗ "ЗЦРЛ" ЗРР в смт Кушугум 
Запорізького р-ну

285
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10386/08-08 Депутатське звернення64
ДОР БУРЯК О.М.
Про проблеми руху автобусів сполученням 
Мелітополь - Орлове

286
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10454/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про підготовку до засідання робочої групи з питань 
фінансування Програми сприяння виконанню 
депутатських повноважень 09.11.2018

287
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10472/08-08 Депутатське звернення37
ДОР СУХІНА В.М.
Про фінансування капітального ремонту Будинку 
культури в смт Нововасилівка

288
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10473/08-08 Депутатське звернення40
ДОР СУХІНА В.М.
Про проведення ямкового ремонту дороги в с. 
Маківка - смт Нововасилівка Приазовського р-ну

289
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10531/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БАЛИЦЬКИЙ В.Б. (та інші)
Про кошти на закінчення будівництва 
корпусу-вставки КУ "Мелітопольський 
онкологічний диспансер" ЗОР

290
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10544/08-43 Лист30/10/18-001
Про нагородження Ільїна О.В. (та інші)

291
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Обласна рада

09968/08-54 Лист4215/01-11
Про повернення фінансового ресурсу до місцевих 
бюджетів

292
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10095/08-54 Лист4328/01-11
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на утримання Вільнянської 
ЦРЛ

293
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10107/08-54 Лист4103/01-27
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про проведення VI Міжнародного 
конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької творчості 
"Перлина Fest" 10.11.2018

294
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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10166/08-54 Лист4478/01-11
ГО "ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ 
ПЕРЕСЛІДУВАНЬ"
Про фінансування організації

295
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10167/08-54 Лист25-Ко-381-2
КУ "ТАВРІЙСЬКИЙ БУДИНОК ІНВАЛІДІВ"
Про гнітючу атмосферу в колективі

296
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10175/08-54 Лист19-Г-375-2
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про збереження притулку "Добрі ручки"

297
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10240/08-54 Лист4416/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА" 
ЗОР
Про виділення коштів на оплату праці

298
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10241/08-54 Лист4427/01-11
Про виділення коштів на оплату заробітної плати 
установам бюджетної сфери міста 

299
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10242/08-54 Лист4421/01-11
Про виділення коштів на придбання 
турбовітродувки та технологічного обладнання для 
комунальних очисних споруд каналізації с.Верхня 
Криниця

300
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ паперовий паперова

10243/08-54 Лист4468/01-67
ЕНЕРГОДАРСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА З БОКСУ
Про надання відстрочки від призову на строкову 
службу Пригодє А.

301
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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10269/08-54 Лист4465/01-05
Про виділення коштів для будівництва житла

302
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10270/08-54 Лист4123/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про преміювання головного лікаря

303
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10342/08-54 Лист4456/01-11
Про ситуацію на КП "Облводоканал"

304
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10343/08-54 Лист4403/01-11
Про направлення інформації щодо результатів 
аудиту 

305
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10546/08-54 Лист4528/01-11
КЗ "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату природного газу

306
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10547/08-54 Лист4477/01-11
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів на утримання пересувної 
лабораторії відокремленого підрозділу з контролю 
та моніторингу захворювань

307
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10548/08-54 Лист4549/01-27
Про підтримку звернення депутатів Гуляйпільської 
районної ради

308
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10549/08-54 Лист4300/01-11
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про вирішення ситуації, яка склалася на 
підприємстві

309
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10590/08-54 Лист3972/01-18
Про звернення ГО Надія на життя" щодо 
організації роботи гемодіалізного відділення

310
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10051/08-08 Депутатське звернення379
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про перелік об'єктів для фінансування

311
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

10021/08-43 Лист125-902
Про нагородження Корнієвського В.М.

312
11.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10031/08-22 Лист001-43/15484
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

313
11.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10032/08-22 Лист001-43/15407
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

314
10.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10073/08-22 Лист001-43/15549
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

315
12.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10101/08-49 Лист33-33/15722
Про відзив на позовну заяву у справі за позовом 
ТОВ "ЗТМК"

316
17.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

43



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10151/08-22 Лист001-43/15608
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

317
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10238/08-22 Лист001-43/15751
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

318
17.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10249/08-22 Лист001-003/3-2пр
Про участь в обговоренні питання щодо 
встановлення тарифів на розподіл електричної 
енергії на 2019 рік 23.10.2018

319
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10458/08-22 Лист001-43/15876
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

320
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10459/08-22 Лист001-43/15879
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

321
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10460/08-22 Лист001-43/15878
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

322
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10515/08-22 Лист001-43/15986
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

323
26.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10516/08-22 Лист001-43/15914
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

324
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10517/08-22 Лист001-43/16038
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

325
26.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10574/08-22 Лист007-42/15973
Про надання переліку автозаправних станцій

326
26.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10079/08-40 Лист11/2052796
Про надання протоколу наради з питань надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою

327
12.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10290/08-43 Лист07/2054037
Про нагородження Барчишена О.Д. (інші)

328
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

09993/08-40 Лист14/2861
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та надання її в оренду

329
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

10520/08-22 ЛистВС/02-1691
Про надання допомоги у вирішенні ситуації на 
підприємстві з виробництва титану губчастого ТОВ 
"ЗТМК"

330
19.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Іскра"

10390/08-48 Лист1048/57/13
Про якість виготовлення виробів

331
23.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

"Мотор Січ"

10114/08-43 Лист1150/УК
Про нагородження Гараненка Р.С.

332
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10229/08-43 Лист3/29/24-2727
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Лазунько О.І. (та інші)

333
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

10022/08-43 Лист01.04.01.01/222
Про нагородження Кубатіна В.В.

334
11.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

10081/08-43 Лист03-51/22956
Про нагородження Гринцова С.А.

335
16.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09963/08-49 Лист805
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про відзив на позовну заяву

336
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09976/08-21 Лист07/578
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про припинення дій щодо нерухомого майна

337
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10080/08-40 Лист326
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про передачу земельної ділянки та оформлення 
договору оренди

338
17.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10094/08-22 Лист1810-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про здійснення діяльності з виробництва та 
постачання теплової енергії з альтернативних 
джерел

339
10.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10099/08-49 Лист801
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про заперечення на пояснення у справі №908/26/17

340
10.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10103/08-22 Лист18/10-1
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про призначення тимчасовим перевізником

341
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10207/08-22 Лист61
ЧП "ТРАНСАГРО"
Про надання можливості тимчасово обслуговувати 
маршрут по пасажирським перевезенням

342
11.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10208/08-22 Лист136
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про надання можливості тимчасово обслуговувати 
маршрут по пасажирським перевезенням

343
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10230/08-22 Лист10
ТОВ "ТЕПЛО - МЕЛІТОПОЛЬ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

344
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10231/08-22 Лист44/10
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про включення до складу робочої групи 
Боровікова Г.М., Нестеренко О.А.

345
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10239/08-22 Лист001-43/15806
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

346
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10250/08-22 Лист23
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про участь в обговоренні питання щодо 
встановлення тарифу на універсальні послуги 
23.10.2018

347
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10303/08-43 Лист216
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ЛІНІЇ"
Про нагородження Пушкашова О.І.

348
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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10325/08-40 Лист205
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про згоду на розробку технічної документації із 
землеустрою

349
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10376/08-39 Лист24/10-235
ТОВ "БЛІК,ЛТД"
Про скаргу на дії посадових осіб Департаменту 
екології та природних ресурсів Запорізької ОДА

350
24.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10383/08-23 Лист01/0243
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про ціну на пшеницю 3-го класу

351
23.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10406/08-40 Лист1
ПП "ЛЕВ"
Про розгляд клопотання щодо продажу у власність 
за договором купівлі-продажу земельної ділянки

352
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10419/08-40 Лист01/0358
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про надання розпорядження щодо розроблення 
робочого проекту землеустрою з рекультивації 
земель

353
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10434/08-22 Лист47/10
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про включення до складу робочої групи Вотинцева 
О.В.

354
26.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10437/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про відзив на касаційну скаргу ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

355
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10438/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про відзив на касаційну скаргу ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

356
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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10440/08-43 Лист01-16/598
КЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Сімоненко Л.В.

357
12.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10466/08-40 Лист802
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

ДОДАТКИ ДОЛУЧИНИ ДО СПРАВИ КОЛИ 
БУДИТЕ ЗАКРИВАТИ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ 

358
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10518/08-22 Лист69
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про обгрунтування підвищення рівня тарифу на 
пасажирські перевезення 

359
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10519/08-22 Лист68
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення 

360
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10545/08-22 Лист1/01-01-572
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про виключення пункту з "Програми розвитку 
автомобільного транспорту в Запорізькій області на 
2019-2022 роки"

361
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10578/08-40 Лист20/102
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки під 
ставком-випаровувачем

362
31.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10589/08-40 Лист112
КП "ЖИТЛОСЕРВІС" ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою та містобудівних умов

363
29.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10001/08-21 Лист09/10
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про проведення 25.10.2018 засідання Ради

364
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10014/08-48 Лист76
ЕНЕРГОДАРСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА З БОКСУ
Про надання відстрочки від призову на строкову 
службу Пригодє А.

365
01.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10091/08-48 Лист1842
БЕРДЯНСЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ 
Про погодження перевірок мобілізаційної 
готовності техніки національної економіки 

366
04.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10097/08-48 ЛистМВ/3495
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ 
Про підписання зведених та часткових нарядів на 
транспортні засоби

367
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10104/08-43 Лист01-09/443
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Самухової Г.В., Стаховської 
О.В.

368
17.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10113/08-43 Лист01/10
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЕПІЦЕНТР"
Про нагородження Константинова О.О.

369
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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10205/08-43 Лист01-12/273
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Воробець Н.О.

370
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10224/08-20 Лист286-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про участь у засіданні на тему: "Законопроект про 
Державний бюджет на 2019 рік..." 26.10.2018 (м. 
Запоріжжя)

371
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10225/08-20 Лист287-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про участь у засіданні на тему: "Законопроект про 
Державний бюджет на 2019 рік..." 26.10.2018 (м. 
Запоріжжя)

372
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10227/08-18 Лист341
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 31.10.2018

373
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

10232/08-20 Лист75
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ФЕДЕРАЦІЇ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про виділення коштів для фінансування змагань

374
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10301/08-43 Лист505/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА СТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ 
(ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про нагородження Малашенка К.К.

375
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10411/08-22 Лист07/593
ПРАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про виключення ПрАТ "Приазовкурорт" із реєстру 
суб`єкту природних монополій

376
19.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10431/08-22 Лист14871
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про укладені договори на енергоносії

377
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10490/08-26 Лист55-01/18/06
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення 16.11.2018 семінару "Конфлікти в 
ОСББ/ЖБК"

378
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10495/08-18 Лист350
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії Дємєнєвої О.В.

379
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10523/08-20 Лист12/1288
Про виділення коштів на придбання спеціалізованої 
техніки

380
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09956/08-32 Лист51
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про зарахування Шилова Р.В. до КЗ "Запорізький 
обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою "Захисник"

381
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09965/08-33 Лист17/79-10
ЗОМО "НАШЕ ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ"
Про проведення промоційної акції "Донорський 
день" 08.11.2018

382
15.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10158/08-44 Лист15
ГО "МИРОТВОРЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про неправомірні дії Сосуновського В.С.

383
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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10172/08-44 Лист18/10/1
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРИ ЗОДА
Про сприяння у проведенні благодійної акції для 
допомоги українській армії та допомозі у 
проведенні "Бал Героїв"

384
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10287/08-22 Лист1/13-01-555
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про припинення незаконної діяльності нелегальних 
перевізників

385
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10305/08-43 Лист72
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Гончаренко Г.А.

386
16.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10452/08-44 Листб/н
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ УЧАСНИКІВ АТО ТА 
ГРОМАДЯН З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ 
ТЕРИТОРІЇ "НОВА НАЦІЯ"
Про передбачення коштів для на соціальний захист 
та придбання житла учасників АТО

387
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10474/08-43 Листб/н
ВП ГО "ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ"
Про нагородження Кінзерського О.В. (та інші)

388
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

09962/08-49 Лист333/2700/18
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі №333/2700/18

389
08.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10002/08-49 Лист2/330/35/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду у справі Токаревої Н.С.

390
09.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10003/08-49 Лист2/330/28/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду у справі Котелевець Д.М.

391
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10044/08-49 Лист335/5795/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду щодо ТОВ "Антикор 
Запоріжжя"

392
20.09.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10323/08-49 Лист326/908/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
По судову повістку на 08.11.2018

393
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10536/08-49 Лист335/7826/17
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 26.11.2018

394
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10585/08-49 Лист512/18-Вих321/5
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду від 24.10.2018

395
29.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

10257/08-43 Лист170/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ В.Г. МАГАРА"
Про нагородження Смолія І.І.

396
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10054/08-33 Лист02-14/0555
КП "ЦПМСД "СІМЕЙНИЙ ЛІКАР"
Про відкриття громадської аптеки 19.10.2018 в с. 
Володимирівське

397
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10217/08-25 Лист6118
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про реконструкцію харчоблоку

398
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Учбові заклади
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(адресат)
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09984/08-32 Лист01.01-22/1811
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на конференцію з питань 
спортивного права 19.10.2018

399
01.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10015/08-22 Лист01-17/253
ВОЛОДИМИРІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗСО "УСПІХ"
Про оновлення дорожньої розмітки "пішохідний 
перехід"

400
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10145/08-43 Лист1381
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Никоненка О.С.

401
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10200/08-32 Лист01.01-22/1931
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про участь у заході 26.10.2018

402
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10333/08-40 Лист705/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою

403
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10486/08-40 Лист358
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

404
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10571/08-51 Лист01-26/1220
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про проведення 14.11-16.11.2018 практичної 
конференції "Елементи, прилади та системи 
електронної техніки"

405
25.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація
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10538/08-37 Лист0.2/21/2066/0/2-
Про проведення Всеукраїнського хорового 
конкурсу "Щедрик фест" 26.12-29.12.2018 
м.Покровськ

406
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Миколаївська ОДА

10307/08-37 Лист1935/32-05-27/6-
Про проведення Туристичної майстерні 
Миколаївщини 15-16.11.2018 (м. Миколаїв)

407
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Чернігівська ОДА

10090/08-29 Лист04-08/6420
Про надання допомоги для відновлення територій, 
які постраждали від вибухів на військових складах

408
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10038/08-16 Лист04-01/2630
(В. Ковальчук) Про заходи щодо відзначення 85-х 
роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

409
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10451/08-16 Лист04-01/2679
(В. Ковальчук) ГО "ГРОМАДСЬКИЙ 
МОНІТОРИНГ"
Про невиконання головою Михайлівської райради 
ухвали Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду

410
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

10212/08-16 Лист02-01/1705
(І. Райнін) Про заходи з відзначення 74-ї річниці 
вигнання нацистів з України 28.10.2018

411
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

10123/08-02 Указ300/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

412
03.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10322/08-02 Указ334/2018
Про стипендії Президента України для дітей з 
інвалідністю, які мають високі досягнення у 
всеукраїнських спортивних змаганнях

413
17.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10422/08-02 Указ339/2018
Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та 
Свободи

414
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

10143/08-16 Лист32-07/2231
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо 
охоплення навчанням дітей з особливими освітніми 
потребами

415
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10144/08-16 Лист32-07/2229
(М. Кулеба) Про виконання Плану заходів з 
реалізації І етапу Національної стратегії 
реформування системи  інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки

416
12.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10211/08-16 Лист32-07/2233
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо дітей з 
інвалідністю, які перебувають в інтернатних 
закладах системи освіти

417
16.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10449/08-16 Лист32-07/2261
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо 
кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

418
23.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09969/08-42 Лист01-40/0843
Про встановлення надбавки Молодецькому Р.Ф.

419
08.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10071/08-42 Лист01-40/0859
Про виплату матеріальної допомоги Молодецькому 
Р.Ф.

420
17.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

10263/08-43 Лист01-16/0985
Про нагородження Рябовол Л.Д.

421
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10292/08-42 Лист01-16/0983
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Попову А.В.

422
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09955/08-42 Лист01-40/1350
Про виплату надбавки Кошеленку В.О.

423
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10164/08-42 Лист01-40/1361
Про виплату матеріальної допомоги Кошеленку 
В.О.

424
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10283/08-43 Лист01-41/1392
Про нагородження Амбросімова Ю.Д.

425
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10284/08-43 Лист01-41/1391
Про нагородження Алієва Г.Б.

426
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10285/08-43 Лист01-41/1379
Про нагородження Савран З.В.

427
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10324/08-40 Лист01-39/1367
Про створення робочої групи для підписання акту 
прийому-передачі земельної ділянки водного 
фонду

428
17.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

10146/08-42 Лист01.1-18/0519
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Ярмоленко А.І.

429
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10147/08-42 Лист01.1-18/0517
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Ярмоленко А.І.

430
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Веселівська райдержадміністрація

10072/08-42 Лист01-01-31/467
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

431
16.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10098/08-42 Лист01-01-31/470
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Мігулі І.І.

432
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

10120/08-42 Лист01-27/1069
Про погодження продовження повноважень 
Степаненко О.М.

433
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10168/08-27 Лист01-30/1093
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

434
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10372/08-27 Лист01-30/1093
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розроблені детального плану 
території

435
18.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10514/08-42 Лист01-27/1096
Про встановлення надбавки Іванову Д.Ю.

436
19.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09953/08-42 Лист244/01-15
Про виплату матеріальної допомоги Іщенку О.А.

437
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09954/08-42 Лист245/01-15
Про погодження надбавки Іщенку О.А.

438
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10420/08-43 Лист265/01-15
Про нагородження Григорової Н.М.

439
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

59



№
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

10421/08-43 Лист266/01-15
Про нагородження Каткової Л.Є.

440
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09973/08-42 Лист01-18/0959
Про погодження надбавки Васюку А.Г.

441
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10025/08-43 Лист01-18/0960
Про нагородження Любецької С.А.

442
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10150/08-42 Лист01-18/0978
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Васюку А.Г.

443
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10173/08-43 Лист01-18/0972
Про нагородження Гемської І.В.

444
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10174/08-43 Лист01-18/0970
Про нагородження Моїсєєвої С.Г. (інші)

445
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10402/08-43 Лист01-24/0983
Про нагородження Зельдина О.Ю. (та інші)

446
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10403/08-43 Лист01-24/0984
Про нагородження Костенка І.Я. та Гриня А.В.

447
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10492/08-40 Лист01-17/0999
Про вирішення питання виділення земельних 
ділянок учасникам АТО

 ДОДАТКИ НА  30 АРК. В ДЕПАРТАМЕНТІ 
(ПОТІМ ДОЛУЧИТИ ДО СПРАВИ)

448
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10588/08-33 Лист01-16/0973
Про допомогу на лікування Чудеснова Михайла

449
18.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
60



№
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

10108/08-42 Лист01-01-29/0612
Про виплату матеріальної допомоги Свєшнікову 
В.В.

450
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10060/08-22 Лист01-22/433
Про внесення змін до договору на перевезення 
пасажирів

451
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10070/08-42 Лист02-57/138-к
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Селевичу С.О.

452
12.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10112/08-43 Лист02-57/139-к
Про нагородження Шеремета І.В.

453
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09996/08-42 Лист03-34/0596
Про погодження надбавки Стуленю О.В.

454
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10554/08-27 Лист03-34/0620
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

455
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10110/08-42 Лист01-01-16/0897
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Грянистому В.І.

456
12.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10293/08-42 Лист01-01-16/0904
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Грянистому В.І.

457
17.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10428/08-24 Лист01-01-16/0916
Про надання роз'яснень щодо дозволу КП "Надія" 
на поселення молодих спеціалістів для тимчасового 
користування житловим приміщенням житлової 
будівлі (Соціальне житло)

458
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація
61



№
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

10177/08-42 Лист01-24/637
Про погодження матеріальної допомоги Мандрич 
С.М.

459
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10294/08-42 Лист01-24/638
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Проценку М.Г.

460
17.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09981/08-42 Лист01-28/0800
Про погодження надбавки Крупському А.Є.

461
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10000/08-22 Лист2153/01-38
Про оптимізацію та впорядкування приміських 
маршрутів

462
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10030/08-42 Лист01-28/0805
Про надання матеріальної допомоги Крупському 
А.Є

463
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10272/08-20 Лист2232/01-41
Про співфінансування будівництва амбулаторної 
монопрактики

464
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10475/08-20 Лист2769/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних споруд м.Пологи

465
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10489/08-20 Лист01-37/0835
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних споруд м.Пологи

466
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10148/08-42 Лист01-06/861
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Романенко Н.А.

467
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10149/08-42 Лист01-06/867
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Романенко Н.А.

468
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10298/08-20 Лист0389/01-03
Про надання запитів на фінансування 
природоохоронних заходів із обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 
2019 році

469
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10371/08-20 Лист01-15/881
Про виділення коштів на ремонт дороги

470
24.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09974/08-40 Лист0020/01-23
Про виконання протоколу наради щодо вирішення 
земельних питань

471
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10118/08-42 Лист01-20/1122
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Бєлічеву С.А.

472
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10119/08-42 Лист01-20/1121
Про виплату матеріальної допомоги Бєлічеву С.А.

473
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10442/08-43 Лист01-35/1164
Про нагородження Бучакчийського В.В.

474
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10065/08-20 Лист01-48/391
Про виділення коштів на заходи із запобігання 
виникнення надзвичайної ситуації на котельні 
Розівської ЦРЛ

475
17.09.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10109/08-42 Лист01-12/147
Про виплату матеріальної допомоги Ревуту В.Ф.

476
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10117/08-42 Лист01-12/149
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Ревуту В.Ф.

477
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10121/08-42 Лист01-34/413
Про надання заявки на добір персоналу

478
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10288/08-22 Лист01-36/418
Про аварійний стан доріг

479
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10353/08-43 Лист01-34/420
Про нагородження Попова В.О.

480
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10391/08-22 Лист01-36/425
Про аварійний стан доріг та проведення акції 
протесту мешканцями району

481
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

10412/08-43 Лист11-09/0886
Про нагородження Компанієць Г.Ю. (інші)

482
23.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

10023/08-42 Лист01-11/0581
Про погодження надбавки Сушку Б.В.

483
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10024/08-42 Лист01-11/0582
Про погодження надбавки Сушку Б.В.

484
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

64



№
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

10291/08-42 Лист01-11/0589
Про погодження призначення Ткаченка Б.С.

485
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10295/08-42 Лист01-11/0590
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Сушку Б.В.

486
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10551/08-42 Лист1618/01-46
Про пояснення Сушка Б.В. щодо відсутності у 
заході 10.10.2018

487
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

10178/08-42 Лист01-46/0624
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

488
17.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10513/08-42 Лист01-46/0644
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Правосуду О.Є.

489
23.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

10215/08-40 Лист01-28/297
Про надання роз'яснення щодо відмови від права 
постійного користування земельною ділянкою

490
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Оріхівська райрада

10201/08-08 Депутатське звернення01-06/199
Про фінансування діяльності районної ради в 
умовах реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади

491
16.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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09967/08-20 Лист02-01-26/856
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання переліків проектів для фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

492
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10074/08-20 Лист02-01-28/1287
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2019 
році

493
16.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10202/08-27 Лист2292
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

494
17.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10260/08-20 Лист02-01-28/297
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання документів по об'єкту для 
фінансування

495
12.02.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10265/08-22 Лист434
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про поновлення розмітки на пішохідних переходах

496
23.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10289/08-22 Лист01-69/936
Про надання допомоги у вирішенні питання 
перевезення пасажирів

497
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10302/08-22 Лист1141
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про оновлення дорожньої розмітки

498
17.09.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10311/08-22 Лист01-48/3207
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо капітального 
ремонту дорожнього покриття 

499
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10427/08-22 Лист1442
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про недодержання перевізником розкладу та 
маршруту руху

500
26.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10446/08-20 Лист1611/01-09-01
МАЛОТОКМАЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання субвенції для придбання соціального 
житла для дітей-сиріт

501
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10461/08-22 Лист1341
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про внесення змін до руху громадського 
транспорту

502
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10467/08-22 Лист1345
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо балансової 
належності зупиночних комплексів

503
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10493/08-20 Лист02-01-26/892
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про фінансування у 2019 році природоохоронних 
заходів

504
24.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10511/08-21 Лист01-48/3270
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу майна магістрального водогону до 
комунальної власності Широківської сільської ради

505
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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10533/08-36 Лист01-39/1280
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про заміну об'єкту для придбання житла 
дітям-сиротам

506
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10572/08-22 Лист02-01-14/370
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання ремонту комунальних 
автомобільних доріг с.Матвіївка

507
23.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10580/08-20 Лист2384
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів навколишнього 
природного середовища у 2018 році

508
30.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10581/08-20 Лист2386
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення

509
31.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райрада

10576/08-08 Депутатське звернення01-27/264
Про припинення ліквідації Чернігівського 
районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіальнтго 
управління юстиції у Запорізькій області

510
26.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

10209/08-20 Доповідна запискаб/н
Про поновлення внутрішнього аудиту у 
Василівській РДА з 23.10.2018

511
22.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Департамент екології та природних ресурсів

10409/08-20 Лист02.1-26/03.2/115
Про пропозиції на сесію обласної ради

512
25.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

10447/08-31 Доповідна запискаб/н
Про стан здійснення публічних закупівель 
об'єднаними територіальними громадами 
Запорізької області

513
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

10063/08-51 Лист90нт
Про надання матеріалів щодо створення захищеної 
системи при роботі з документами "ДСК"

514
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

10591/08-43 Доповідна запискаб/н
Про відзначення подяками голови 
облдержадміністрації претендентів на премію за 
досягнення в краєзнавчій роботі імені Якова 
Новицького

515
31.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

10082/08-21 Лист522/02
Про надання сприяння у проведенні урочистого 
заходу з нагоди святкування Дня автомобіліста і 
дорожника 25.10.2018

516
18.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10525/08-28 Доповідна запискаб/н
Про виконання протокольного рішення засідання 
обласної комісії з питань погашення заборгованості 
з заробітної плати...

517
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів
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10584/08-20 Лист12-10/2062
Про уточнені граничні обсяги видатків обласного 
бюджету на 2019-2021 роки

518
31.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ 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

10169/08-49 Лист22-ц/807/256/18
Про копію ухвали суду щодо ТОВ 
"Науково-виробниче підприємство "Аверс"

519
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10255/08-49 Лист22-ц/807/32/18
Про судову повістку на 07.11.2018

520
16.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10299/08-49 Лист22-ц/807/62/18
Про судову повістку на 07.11.2018

521
12.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10351/08-49 Лист22-ц/807/256/18
Про виклик до суду у справі ТОВ "НВП "Аверс"

522
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10399/08-49 Лист22-ц/807/343/18
Про судову повістку на 04.12.2018

523
19.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10479/08-49 Лист22-ц/807/212/18
Про судову повістку виклик до суду у справі 
Шевчик Р.С.

524
19.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10482/08-49 Лист22-з/807/5/18
Про ухвалу суду по справі Хасанової С.М.

525
19.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10483/08-49 Лист22-ц/807/357/18
Про судову повістку виклик до суду по справі 
Ітунгулу В.Ф.

526
22.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Відділення Національної служби посередництва і примирення
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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

10349/08-43 Лист01-01/01-10/19
Про нагородження Клепач О.В.

527
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10350/08-43 Лист01-01/01-10/20
Про нагородження Ткачука С.В.

528
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10027/08-20 Лист04-09.1/685-110
Про зауваження до проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок 
коштів ДФРР..."

529
16.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10176/08-20 Лист07.3-08/117-110
Про направлення копій Протоколів про порушення 
бюджетного законодавства

530
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10273/08-20 Лист07.3-08/118-111
Про направлення розпоряджень про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

531
19.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10308/08-20 Лист07.2-08/166-112
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

532
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10309/08-20 Лист07.2-08/167-112
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

533
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ 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)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10439/08-20 Лист07.2-09.1/168-11
Про підключення до системи дистанційного 
обслуговування розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів 

534
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10510/08-20 Лист07.2-08/170-113
Про направлення копії Протоколу щодо порушення 
бюджетного законодавства

535
25.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

10344/08-29 Доповідна записка01/1.1-28/5118
Про створення територіальних формувань 
цивільного захисту обласного підпорядкування

536
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10058/08-40 Лист13-8-0.6-272/6/2-
Про передачу договорів оренди землі

537
11.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

10218/08-28 Лист08/03.4-05/8034
Про питання погашення заборгованості із 
заробітної плати у Запорізькій державній 
інженерній академії

538
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

10583/08-43 Лист09-11-14/6864
Про нагородження Ковпак Ю.М. (та інші)

539
31.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09964/08-46 Лист615/0178/1/1
Про надання інформації щодо дозволів на 
спеціальне водокористування

540
16.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10162/08-46 Лист2478/01/08-2018
Про придбання легкових службових автомобілів

541
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10352/08-46 Лист10379/6-2018
Про надання інформації щодо проведення 
капітального ремонту на об'єктах 
Кам'янсько-Дніпровського району

542
24.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10436/08-46 Лист1221/01/14-2018
Про забезпечення поліцейських форменим одягом

543
25.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

10061/08-49 Лист12.1-19/8725
Про підвищення кваліфікації працівників 
юридичних служб

544
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Правові питання паперовий паперова

10271/08-40 Лист15806
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про повернення земельної ділянки Завгородньої 
І.А. на користь держави

545
18.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10170/08-49 Ухвала908/26/17
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Агрос-М"

546
11.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10484/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду по справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

547
24.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

10443/08-43 Лист648/08-01-21-02
Про нагородження Кольби Н.А.

548
18.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10491/08-22 Лист2821/9/08-01-14-
Про надання інформації щодо видачі ліцензії ТОВ 
"Розвиток-СВ" для торгівлі металобрухтом

549
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10512/08-40 Лист2828/9/08-01-12-
Про припинення права користування земельною 
ділянкою ПАТ "Азмол" та її передачу в оренду 
ТОВ "Ультра Ойл"

550
29.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

09961/08-43 Лист10/1129
Про нагородження Куліш С.М. (інші)

551
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

10401/08-43 ЛистН-21/1164
Про нагородження Кобилянського В.В. та 
Матвіїшина О.І.

552
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10413/08-22 ЛистН-21/1151
Про вирішення питання щодо функціонування 
малодіяльних та збиткових станцій філії

553
19.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

10552/08-44 Лист01-12/187
Про вжиття заходів щодо подолання негативних 
наслідків для населення від підвищення ціни на газ

554
30.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

09978/08-22 Лист614-ВИХ-ZP-23
Про протидію розкраданню 
кабельно-провідникової продукції та промислового 
обладнання

555
10.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09982/08-43 Лист18/01-723
Про нагородження Житника К.М., Дяденка М.І.

556
09.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10332/08-20 Лист646-ВИХ-ZP-23
Про планування коштів для заміни АТС 
"Hicom-330"

557
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ 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)

номер та дата ОДА
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10392/08-22 Лист651-вих-zp-23В0
Про організацію проведення перевірок пунктів 
прийому металобрухту

558
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10159/08-48 Лист1661
Про внесення змін до Плану перевірок органів, які 
забезпечують функціонування системи військового 
обліку

559
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10331/08-48 Лист1707/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
в Управлінні Державної міграційної служби 
України в Запорізькій області

560
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10375/08-48 Лист385/пр
Про сприяння в проведені наради з начальником 
ГУ Держпраці у Запорізькій області

561
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

10262/08-43 Лист3046/01-17
Про нагородження Самарської А.А. (та інші)

562
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10398/08-49 Лист808/4077/17/320
Про судову повістку на 07.11.2018

563
22.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10481/08-49 Лист808/4077/17/320
Про апеляційну скаргу ТОВ "Агрофірма Славутич" 
за позовом ТОВ "Агрос-М"

564
22.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

10444/08-39 Лист02-47/4426
Про результати проведення рибоохоронних заходів

565
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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09990/08-46 Доповідна записка2376/53/01
РОЗІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про усунення недоліків щодо несення служби 
працівниками БПСПОП "Скіф"

566
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09997/08-43 Лист45
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.ОРГ-ЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Масляного В.В. (інші)

567
09.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10004/08-46 Лист9715/82/СВ-201
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензій ТОВ 
"Альфа Екологія"

568
11.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10197/08-46 Лист5426/72/7-2018
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про перевірку розпоряджень колишньої голови 
Новомиколаївської РДА Чмельової В.В.

569
11.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10268/08-42 Лист01-483/18
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про перевірку відомостей осіб, які претендують на 
зайняття посади з підвищеним корупційним 
ризиком 

570
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10337/08-46 Лист3985/40/-/04-201
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо лікування осіб з 
хімічними опіками рук

571
24.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10453/08-46 Лист9863/82/СВ-201
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо коштів 
субвенції на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

572
22.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10575/08-40 Лист09/1789
ВІЛЬНЯНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про згоду на виготовлення технічної документації 
щодо відновлення меж земельних ділянок

573
19.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

10435/08-42 Лист479
Про порядок присвоєння чергового рангу 
державним службовцям

574
26.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

10163/08-46 Лист6598вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про недостачу обладнання по об'єкту 
незавершеного будівництва "Обласний госпіталь 
інвалідів Великої Вітчизняної війни..."

575
18.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10304/08-46 Лист1.2-7273вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТРУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
"Донрибкомбінат"

576
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10315/08-46 Лист42-149-18/2
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин

577
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10470/08-46 Лист6-2/3867вих18
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо учасників АТО та 
ООС

578
29.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10500/08-46 Лист1.3-10089вих-18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин

579
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10556/08-46 Лист1-1457-17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про виконання рішень суду щодо повернення 
земельних ділянок гр. Загнойка Ю.П., Триполець 
Т.В., 

580
26.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10033/08-43 Лист11-1087вих-18
Про нагородження Бандури К.В.

581
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10059/08-46 Лист05/1-1359вих-18
Про участь у нараді з питань діяльності 
автозаправних станцій та автогазозаправних 
пунктів 18.10.2018

582
17.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10387/08-46 Лист04/7-596вих-18
Про постанову міжвідомчої наради з питань 
діяльності автозаправних станцій та 
автогазозаправних пунктів від 18.10.2018

583
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10388/08-46 Лист04/7-608вих-18
Про протокол міжвідомчої наради щодо розкриття 
злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми від 
12.10.2018

584
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10430/08-46 Лист04/7-614вих-18
Про постанову міжвідомчої наради з питань 
незаконного обігу наркотичних засобів від 
12.10.2018

585
24.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10487/08-46 Лист08-303вих-18
Про надання інформації щодо закладів освіти, які 
мають земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення

586
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

10161/08-37 Лист2301/03-
Про надання пропозицій до квоти імміграції на 
2019 рік

587
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області

10179/08-46 Лист5594/39/107/03-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "УПК ЄВРОПЛЮС" 
(та інші)

588
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10180/08-46 Лист5589/39/107/03-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Торговий дім 
"Анастасія" (та інші)

589
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10181/08-46 Лист5592/39/107/03-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Нафтогазпром 
Плюс" (та інші)

590
19.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10400/08-46 Лист5741/39/107/03-1
Про надання інформації щодо реалізації проектів 
Світового банку у сфері охорони здоров'я

591
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10408/08-46 Лист5497/39/107/03-2
Про надання документів щодо відходів ПАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

592
17.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10455/08-46 Лист5810/39/107/03-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Лавада" (та інші)

593
26.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10012/08-46 Лист16199/41/32/01-2
Про експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг

594
12.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10424/08-46 Лист16757/41/32/02-2
Про підготовку до проведення заходу Zaporizhstal 
Half Marathon 28.10.2018

595
23.10.2018від

№
від 26.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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10157/08-46 Лист59/14/3077
Про закупівлю робіт у ТОВ "Южстроймонтаж"

596
16.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10214/08-46 Лист59/6/1-1906нт
Про порушення бюджетного законодавства

597
17.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10326/08-46 Лист59/3/3-1510-н/т
Про надання інформації стосовно Відоцького М.Б.

598
16.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10327/08-46 Лист59/3/3-1511-н/т
Про надання інформації стосовно Дяченко А.В.

599
16.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10328/08-46 Лист59/3/3-1530-н/т
Про надання інформації стосовно Ісмайлова Д. та 
Талишханова М.

600
18.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10526/08-46 Лист59/2/2-2290нт
Про проведення огляду ноутбуку

601
26.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10564/08-46 Лист59/3/2-1568нт
Про надання інформації щодо Базильського Е.А.

602
25.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10565/08-46 Лист59/3/2-1567нт
Про надання інформації щодо Прудкого В.В.

603
25.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10566/08-46 Лист59/3/2-1570нт
Про надання інформації щодо Волошина М.Ю.

604
25.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10567/08-46 Лист59/3/2-1569нт
Про надання інформації щодо Гавриленка Ю.І.

605
25.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10568/08-46 Лист59/3/2-1566нт
Про надання інформації щодо Шпакова І.М.

606
25.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10569/08-46 Лист59/3/2-1565нт
Про надання інформації щодо Дриги С.В.

607
25.10.2018від

№
від 31.10.2018
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10035/08-07 Постанова154
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року №66

608
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10036/08-07 Постанова156
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об`єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 23 
грудня 2018 року

609
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10037/08-07 Постанова157
Про додаткові вибори депутатів сільських, 
селищних рад 23 грудня 2018 року

610
12.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10316/08-07 Постанова163
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 
року

611
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10317/08-07 Постанова164
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення додаткових 
виборів депутатів сільських та селищних рад 23 
грудня 2018 року

612
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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10318/08-07 Постанова165
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються сільськими, 
селищними, міськими виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 23 грудня 2018 року

613
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10319/08-07 Постанова166
Про кількість одномандатних виборчих округів, що 
утворюються сільськими, селищними виборчими 
комісіями для організації додаткових виборів 
депутатів сільських, селищних рад 23 грудня 2018 
року

614
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10320/08-07 Постанова167
Про Роз’яснення щодо окремих питань здійснення 
повноважень органами ведення Державного 
реєстру виборців на території об’єднаних 
територіальних громад, до складу яких входять 
міста обласного значення

615
19.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10321/08-07 Постанова169
Про забезпечення здійснення повноважень 
Центральної виборчої комісії на території 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 
і Севастополя та в закордонному окрузі

616
22.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10448/08-07 Постанова171
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 9 вересня 2015 року № 239

617
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10450/08-45 Лист21-38-1768
Про надання інвентаризаційних описів

618
25.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України
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10275/08-48 Лист300/1/С/3282
Про проведення призову

619
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

10357/08-21 Лист10332/0/20-18
Про планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік

620
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ 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

10471/08-22 Лист651/02/14-18
Про проведення наради з питань безпеки 
судноплавства

621
19.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба статистики України

10366/08-51 Лист17.4-19/431-18
Про готовність отримання документів через СЕВ 
ОВВ

622
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10105/08-29 Лист03-14695/161
Про проведення зборів з питань цивільного захисту 
24-25.10.2018 (м. Миколаїв)

623
26.09.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10226/08-29 Лист02-16009/162
Про щорічну звірку електронного обліку та 
результатів технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту

624
19.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10256/08-29 Лист975-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про проведення навчання 29.10-09.11.2018 (м. 
Київ)

625
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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10236/08-29 Лист970-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про проведення навчання 22.10-02.11.2018 (м. 
Київ)

626
12.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10361/08-29 Лист16-16128/163
Про проведення комплексної перевірки систем 
оповіщення 

627
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна судова адміністрація

10407/08-21 Лист14-19958/18
Про погодження передачі нерухомого майна в місті 
Мелітополі

628
16.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10313/08-22 Лист2561/3/6.2-3
Про запровадження ІАС у розпорядників та 
одержувачів коштів субвенції із залученням ДП 
"ДерждорНДІ"

629
05.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

10374/08-39 Лист07-11/3647
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ 
РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА
Про створення Басейнової ради Нижнього Дніпра

630
23.10.2018від

№
від 24.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

09972/08-42 Лист23-11/440
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у жовтні-листопаді 
2018 році

631
08.10.2018від

№
від 16.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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10154/08-22 Лист9297/16/7-18
Про участь у засіданні 18.10.2018 (м. Київ)

632
12.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

10278/08-42 Лист152/50/22-18
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
Стратегії реформування державного управління

633
22.10.2018від

№
від 23.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10395/08-42 Лист154/50/22-18
Про протокол Координаційної ради з питань 
реформування державного управління

634
24.10.2018від

№
від 25.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10553/08-42 Лист1049
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Про подяку щодо високого рівня підготовки 
Нестеренко І.С. та Дьяченко О.В. учасників 
Конкурсу "Кращий державний службовець"

635
19.10.2018від

№
від 30.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

10469/08-47 Лист0424-111/39626
ГОЛОВНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЕТЕКТИВІВ
Про надання відомостей щодо реалізації бюджетної 
програми "Будівництво футбольних полів зі 
штучним покриттям"

636
22.10.2018від

№
від 29.10.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національний банк України

10235/08-40 Лист19-0009/55834
Про внесення змін до договору оренди землі в 
частині зміни Орендаря на нового власника 
Якименка Д.П.

637
18.10.2018від

№
від 22.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Пенсійний фонд України

10076/08-43 Лист33249/05-12
Про нагородження Потапової Т.В.

638
11.10.2018від

№
від 18.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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10055/08-22 ЛистЦЦІ-13/358
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про участь у відкритому обговоренні проекту змін 
до Інвестиційної програми 25.10.2018 (м. Київ)

639
08.10.2018від

№
від 17.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10160/08-22 ЛистЦ-2/5-24/2599-1
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про організацію перевезення дітей на оздоровлення

640
11.10.2018від

№
від 19.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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