
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.11.18 по 09.11.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ господарського забезпечення

10604/08-50 Доповідна запискаб/н
Про придбання великого, малого полотнища 
Державного прапору України та полотнища 
прапору Запорізької області

1
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Заступники голови ОДА

10626/08-22 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент промисловості)
Про погодження внесення доповнень до плану 
проведення обласною робочою групою з контролю 
за господарською діяльністю, пов'язаною з 
металобрухтом, ...

2
02.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10705/08-25 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент капітального 
будівництва)
Про зрив строків завершення будівництва на об'єкті 
"Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. 
Запоріжжя"

3
05.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10717/08-39 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про затвердження реєстрової карти об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів КУ 
"Міська клінічна лікарня експертнної та швидкої 
медичної допомоги м. Запоріжжя"

4
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10726/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді і спорту)
Про перерозподіл бюджетних коштів

5
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п
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10727/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді і спорту)
Про нагородження Олексенка Є.Є.

6
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10728/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на здійснення закупівлі 
шляхом укладання прямого договору

7
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10788/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення обсягу поточних видатків у проекті 
обласного бюджету на 2019 рік...

8
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10789/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на здійснення закупівлі 
шляхом укладання прямого договору

9
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10795/08-20 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент промисловості)
Про виділення коштів з обласного бюджету в 
розмірі 199,6 тис. грн для фінансової підтримки та 
поповнення статутного капіталу КП 
"Автогосподарство" ЗОР

10
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10876/08-14 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ загальний)
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів з 
земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку ОДА за 10 місяців 
2018 року

11
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10883/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді і спорту)
Про внесення змін та доповнень до обласної 
цільової програми національно-патріотичного 
виховання молоді на 2017-2021 роки, затвердженої 
рішенням облради від 06.04.2017 № 64 та 
збільшити її фінансування

12
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10884/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про перерозподіл видатків, які передбачені 
Департаменту освіти і науки ОДА

13
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10885/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів Субвенції державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості на 2019 рік

14
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10898/08-33 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про включення КЗ "Санаторій "Глорія" ЗОР до 
переліку суб`єктів надання послуг із психологічної 
реабілітації

15
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10899/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про виділення коштів на завершення капітального 
ремонту даху будівлі КЗ "Мирненський ОЦСПРД" 
ЗОР

16
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10645/08-15 Листб/н
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЖІНКИ. МИР. БЕЗПЕКА"
Про участь у засіданні Наглядової Ради Kyiv Global 
Summit 06.11.2018 (м. Київ)

17
31.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

3



№
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10656/08-01 Закон України2577-VII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України у зв’язку з 
ратифікацією Третього додаткового протоколу та 
Четвертого додаткового протоколу до 
Європейської конвенції про видачу 
правопорушників

18
02.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10657/08-01 Закон України2581-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо застосування терміна "особа з 
інвалідністю" та похідних від нього

19
02.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10658/08-01 Закон України2478-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відновлення кредитування

20
03.07.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10659/08-01 Закон України2548-VII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
удосконалення забезпечення дотримання прав 
учасників кримінального провадження та інших 
осіб правоохоронними органами під час здійснення 
досудового розслідування

21
18.09.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10660/08-01 Закон України2584-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо використання найменування та ознак 
належності до Національної поліції України

22
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10661/08-01 Закон України2602-VII
Про висновки та пропозиції до проекту Закону 
України про Державний бюджет України на 2019 
рік

23
18.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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10662/08-01 Закон України2578-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення офіційної публікації законів України 
та інших нормативно-правових актів

24
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10860/08-43 Лист20-12/2674
(П.Бондар) Про нагородження Іванова І.Є.

25
05.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10596/08-08 Депутатське звернення04-35/10-909
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ....
Про забезпечення виконання бюджетних програм з 
виплати грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для окремих категорій 
осіб

26
29.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10616/08-08 Депутатське звернення04-25/04-1116(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про резолюцію "круглого столу" на тему: "Стан 
організації ДНК - ідентифікації загиблих під час 
проведення АТО..."

27
26.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10673/08-08 Депутатське звернення04-35/11-923(22
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, ...
Про надання інформації щодо осіб, які потребують 
поліпшення житлових умов

28
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

10675/08-08 Депутатське звернення04-34/11-228337
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про проведення слухань на тему: "Шляхи 
розв'язання проблем щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати" 
19.12.2018

29
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України
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№
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10593/08-08 Депутатське звернення45
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О., НДУ САБАШУК П.П.
Про ситуацію навколо ДНВЗАП "Запорізький 
центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. 
Покришкіна"

30
24.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10615/08-08 Депутатське звернення20 89392
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення гр. Шевченко Л.В. щодо 
капітального ремонту будинку по вул. В. 
Довганюка, 64а в м. Бердянськ

31
24.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10644/08-08 Депутатське звернення185-11/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про звернення гр. Скрипченко Л.З. щодо запису на 
особистий прийом

32
02.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

10671/08-08 Депутатське звернення187/02-08-16519
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про покриття місцевої мережі доріг обласного 
значення та забезпечення стабільного постачання 
питної води до с. Розумівка Запорізького -р-ну

33
29.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10672/08-08 Депутатське звернення12-11/18
НДУ АЛЄКСЄЄВ С.О.
Про звернення гр. Бодрова В.В. щодо порушень під 
час ремонту дороги по вул. Ферганській у м. 
Запоріжжі

34
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10674/08-08 Депутатське звернення04-03/7-830(765)
НДУ БОЙКО Ю.А.
Про звернення гр. Ковриги Г.Г. щодо допомоги на 
лікування

35
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10784/08-08 Депутатське звернення452/532
НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про надання інформації щодо дефіциту освітньої та 
медичної субвенцій

36
30.10.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10830/08-08 Депутатське звернення04-03/7-840(775)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про звернення гр. Разенкової К.П. щодо надання 
допомоги для відновлення місць поховання 
Разенкова О.І. та членів його родини

37
02.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10848/08-08 Депутатське звернення10/18-843/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про капітальний ремонт водоводу від с. Лобкове до 
смт Степногірськ Василівського р-ну

38
30.10.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10849/08-08 Депутатське звернення10/18-844/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про фінансування об'єкту "Спортивно-культурний 
комплекс БК "Мир" в смт Степногірськ 
Василівського р-ну

39
30.10.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10903/08-08 Депутатське звернення219-11/2018
НДУ ВІТКО А.Л.
Про утворення територіальних громад

40
07.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10597/08-15 Лист232/18
Про проведення гарячої лінії 05.11.2018

41
25.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

10649/08-46 Лист225-к
ГО "БІЗНЕС-ВАРТА"
Про участь у Антирейдерському форумі "Бізнес 
проти знищення держави" 05.12.2018 (м. Київ)

42
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10683/08-44 Лист037 ЄРУ
КООРДИНАЦІЙНА РАДА "ЄДИНА РОДИНА 
УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського Конгресу "Єдина 
Родина України" 24-25.11.2018 в м. 
Івано-Франківськ

43
04.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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10685/08-41 Лист10/30-02-ОД
ГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки "Європейська 
співдружність" 11-19.04.2019

44
30.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10715/08-33 Лист7/18
ГО "АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ 
МЕДИЦИНИ"
Про тренінг для сімейних лікарів 15.11.2018 (м. 
Дніпро)

45
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10839/08-33 Лист126/5
БО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИКИ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про проведення зустрічі 30.11.2018 (м. Київ)

46
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10869/08-44 Лист43
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ СІМЕЙ 
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО"
Про включення до складу Консультативної Ради 
учасників АТО та ОСС Завади Т.В.

47
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10878/08-43 Лист90-11
ВГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Карпова В.О.

48
05.10.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10879/08-43 Лист92-11
ВГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Петровської І.Г.

49
05.10.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10889/08-22 Лист33-0201
ВГО "КЛУБ МЕРІВ"
Про запрошення на семінар "Інфраструктурні 
енергетичні проекти" 22.11.2018 (м. Київ)

50
07.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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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

10613/08-34 Лист725
ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ УКРАЇНИ
Про підтримку проведення відбіркового матчу на 
Чемпіонат Світу 2019 з баскетболу серед чоловічих 
команд 29.11.2018

51
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10625/08-32 Лист2018-10-31/7
ОФІС З ФІНАНСОВОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Про причини невикористання коштів субвенції на 
забезпечення якісної освіти

52
31.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10627/08-40 Лист331
ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ"
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки в с. Нове Запоріжжя

53
30.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10629/08-41 Лист08-02/96
ДУ "ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ"
Про погодження зустрічі Іванченка О.О.

54
26.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10638/08-21 Лист01-11/18
ФОП ГРИГОР'ЄВА Т.М.
Про списання відсутнього майна б/в "Альбатрос"

55
01.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10665/08-38 Листб/н
ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
Про відгуки громадськості на публікацію в газеті

56
05.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10666/08-37 Лист29
ПП "ПАМ'ЯТЬ І СЛАВА"
Про погодження Програми пошуку місць поховань 
німецьких військовослужбовців часів Другої 
світової війни в Запорізькій області на 2019 рік

57
26.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

10667/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ХОРОШКО С.В.
Про відповідь на відзив позивача по справі № 
808/934/18 провадження № К/9901/60485/18

58
31.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10668/08-33 Лист219
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" ДП 
УКРНДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ 
УКРАЇНИ
Про участь у Національному форумі з безпеки 
дорожнього руху 15.11.2018 (м. Київ)

59
22.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10682/08-26 Лист0211-2/3
ДП "ТШГ АГ "УКРАЇНА"
Про придбання техніки для боротьби з ожеледицею 
в зимовий період

60
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10714/08-41 Лист92/18
МІЖНАРОДНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Про участь у нараді з питань міжнародної технічної 
допомоги 09.01.2019

61
05.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10716/08-41 Лист284
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про святкування 10-річчя Фонду 15.11.2018 (м. 
Київ)

62
24.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10729/08-39 Лист90/11
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про Всеукраїнську конференцію "Збалансовані 
міста..." 04.12.2018 (м. Київ)

63
02.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10731/08-22 Лист301018-02
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про участь у конференції з питань розподілу 
фінансових ресурсів при будівництві 
автомобільних доріг 11-12.12.2018 (м. Київ)

64
30.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10742/08-22 Лист484
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення Міжнародного промислового 
форуму-2018 (20.11-23.11.2018 м.Київ)

65
18.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10755/08-22 Лист130-ЗОДА
ICC UKRAINE
Про реалізацію Програми впровадження технології 
електронної водопідготовки HydroFLOW

66
29.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10756/08-22 Лист188-(387)
ICC UKRAINE
Про впровадження технології видобування 
звалищного газу на полігонах ТПВ 

67
19.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10757/08-22 Лист129-ЗОДА
ICC UKRAINE
Про впровадження безконтактної індукційної 
технології кондиціювання вуглеводнів компанії 
"KALLISTONE International"

68
29.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10760/08-26 Лист081
ФОП ДУШУТІН А.П.
Про сприяння у підписанні договору та сплаті 
послуги з утримання будинку

69
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10770/08-32 ЛистЦЦУП-9/970
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення 15.11-16.11.2018 Всеукраїнської 
семінар-наради щодо питань профорієнтаційної 
роботи з молоддю

70
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

11
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(адресат)
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10809/08-23 Лист117п
ПРАТ "ГАЛ-ЕКСПО"
Про проведення 22.11-24.11.2018 Міжнародної 
агропромислової виставки "EUROAGRO 2018" 
м.Львів

71
01.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10827/08-41 Лист306/21
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у Другій Міжнародній конфеернції з 
інклюзивного розвитку бізнесу "Зростання, що 
працює для всіх" 22-23.11.2018 (м. Київ)

72
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10836/08-51 Лист61/01
ТОВ "МАСТЕР:СТРІМ"
Про проведення семінару "Країна обирає 
MASTER!"

73
01.10.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10845/08-41 Листб/н
СЛАВОМІР НОВАК
Про запрошення на святкування Дня Незалежності 
Польщі 12.11.2018 (м. Київ)

74
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10847/08-21 Лист4/12.12/1782
ДУ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ"
Про кандидатуру для включення до складу комісії 
зі списання нерухомого майна

75
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10871/08-40 Лист5
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

76
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10890/08-43 Лист349
ТОВ "ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ" (КОЗАЦЬКА ФЕРМА)
Про нагородження Гейко К.А. та Фисун В.В.

77
08.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10900/08-37 Лист0040-10/17
ГО "ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про проведення Міжнародного фестивалю 
мистецтв "Дивосівт" 22.11-25.11.2018 м.Запоріжжя

78
10.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10909/08-49 Лист908/1923/18
ТРУСОВ С.В.
Про відповідь на відзив у справі за позовом ФОП 
Трусової Л.А.

79
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Посольства

10651/08-41 Лист6132/17-142-903
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про розширення співробітництва

80
31.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10670/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ
Про навчальний візит Клименко В. до Швеції 
19-22.11.2018

81
23.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10864/08-41 Лист1036986
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ІРАН
Про співробітництво

82
01.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

10745/08-49 Лист808/934/18 (852/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД 
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Запорізька перевізна 
компанія"

83
01.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10746/08-49 Лист808/934/18 (852/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД 
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Запорізька перевізна 
компанія"

84
01.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

10652/08-42 Лист03/11-298
БФ "МОЛОДА ГРОМАДА"
Про навчання за програмою "Розумна взаємодія"

85
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10814/08-28 Лист359
БФ "ПРАВО НА ЗАХИСТ"
Про участь у обговоренні питань щодо 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 
20.11.2018 (м. Київ)

86
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10908/08-44 Лист14-10
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЛОДА ГРОМАДА"
Про інформування стосовно розпорядження КМУ 
від 10.05.2018 №297-р

87
29.10.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10598/08-06 Доручення42476/1/1-18
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 24.10.2018 № 3398 "Про відзначення у 
2018 році Дня Гідності та Свободи"

88
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10620/08-06 Доручення43575/0/1-18
(Г. Зубко) Про участь у селекторній нараді щодо 
розвитку системи охорони здоров`я у сільській 
місцевості 05.11.2018

89
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10688/08-17 Лист20816/0/2-18
(С.Дехтяренко) ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення Всеукраїнської естафети єднання

90
03.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

14



№
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10689/08-06 Доручення43089/1/1-18
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ...
Про вирішення проблем в гідрологічному 
заказнику загальнодержавного значення 
"Молочний лиман"

91
03.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10759/08-04 Протокольне рішення44330/0/1-18
(П. Розенко) Про Протокольне рішення засідання 
Ради у справах осіб з інвалідністю від 25.10.2018 № 
1

92
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10775/08-03 Постанова887
Про внесення змін у додаток 2 до Державної 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2020 року

93
19.09.2018від

№
від 07.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10776/08-03 Постанова902
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, та визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) Міністерством освіти і науки, 
обласними, Київською міською державними 
адміністраціями

94
31.10.2018від

№
від 07.11.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

10778/08-06 Доручення43108/1/1-18
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ...
Про надання роз'яснення щодо норм права, які 
необхідно застосовувати стосовно умов 
призначення та оплати праці керівників 
комунальних підприємств Запорізької обласної 
ради, які за своїм функціональним напрямком 
відносяться до закладів охорони здоров'я

95
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10799/08-06 Доручення40715/1/1-18
(Г. Зубко) ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА 
АСАМБЛЕЯ"
Про заходи впровадження роздрібного ринку 
електричної енергії

96
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10801/08-06 Доручення27421/21/1-18
(Г. Зубко) Про погіршення санітарно-епідемічної 
ситуації, забезпечення якісного постачання питної 
води населенню

97
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10802/08-06 Доручення42145/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення ОСББ "Благодать-11" щодо 
фінансування робіт із заміни ліфтів у 
багатоповерховому будинку по вул. 
Узбекистанській, 11 у м. Запоріжжя

98
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10803/08-06 Доручення42263/1/1-18
(Г. Зубко) Про відпустку голови 
облдержадміністрації на 02.11.2018

99
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10816/08-17 Лист21084/0/2-18
(С. Дехтяренко) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ...
Про забезпечення громадян пільговим проїздом 
усіма видами транспорту загального користування  
на міських, приміських та міжміських маршрутах

100
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10818/08-06 Доручення44446/0/1-18
(С. Дехтяренко) Про використання форми знака 
(бренда) України

101
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10831/08-06 Доручення44636/0/1-18
(В. Гройсман) Про участь у нараді з питань 
реформування системи охорони здоров'я 
13.11.2018 (м. Вінниця)

102
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10851/08-06 Доручення37182/10/1-18
(В. Гройсман) Про встановлення державних 
символів

103
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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10852/08-06 Доручення43965/1/1-18
(В. Кістіон) Про недопущення передачі в оренду 
Державного навчально-виробничого закладу 
авіаційного профілю "Запорізький центр льотної 
підготовки ім. Маршала авіації Покришкіна"

104
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10853/08-06 Доручення44148/1/1-18
(С. Дехтяренко) ТОВ "НОВОМИКОЛАЇВСЬКА 
СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про сприяння у наданні позитивного висновку 
державної експертизи землевпорядної документації

105
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10854/08-06 Доручення42059/1/1-18
(Г. Зубко) Про фінансування діяльності Оріхівської 
районної ради в умовах реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади

106
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10855/08-17 Лист21235/0/2-18
(С. Кушнір) Про загрозу навколишньому 
природному середовищу внаслідок неналежного 
зберігання хімічно небезпечних відходів на ЗДП 
"Кремнійполімер"

107
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10856/08-17 Лист21162/0/2-18
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про призначення особи (координатора) з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків

108
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10887/08-06 Доручення44636/2/1-18
(С. Дехтяренко) Про перенесення наради щодо 
реформування системи охорони здоров'я у м. 
Вінниця на 16.11.2018

109
08.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

17



№
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

10686/08-28 Лист40
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про сприяння у проведенні Національного 
конкурсу "Благодійна Україна-2018"

110
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

10732/08-22 Лист26-6926/1.2-18
Про газопостачання

111
02.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Укрлегпром

10709/08-22 Лист1-220
Про Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості 
27.11.2018 (м. Київ)

112
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

10694/08-39 Лист5/4.1-15/11854-1
Про підготовку національного звіту з виконання 
Конвенції про біорізноманіття

113
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10599/08-22 Лист4601-06/47739-0
Про участь у Третіх національних консультаціях з 
розробки секторальної експортної стратегії 
машинобудування 06.11.2018 (м. Київ)

114
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10699/08-31 Лист3305-04/48169-0
Про проведення тренінгів із питань публічних 
закупівель

115
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10765/08-41 Лист4603-04/48377-0
Про проведення 45-ї Багдадської міжнародної 
виставки 10-19.11.2018 у м. Багдад

116
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10780/08-37 Лист4503-06/48448-0
Про запрошення на семінар з питань впровадження 
стандартів у сфері туризму та курортів 20.11.2018 
(м. Київ)

117
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10823/08-41 Лист4603-04/48693-0
Про проведення міжнародного виставкового заходу 
"Agritech Nigeria Osun 2018" 20-22.11.2018 у м. 
Ошогбо (Нігерія)

118
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10859/08-41 Лист4603-04/49018-0
Про виставку експортних можливостей Ірану 
"IRAN EXPO 2018" 13-16.12.2018 (м. Тегеран)

119
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10870/08-21 Лист3213-08/49023-0
Про нерухоме майно (частина гуртожитку), що 
знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. 
Піонерська, 59

120
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

10619/08-35 Лист22/6.1-4738-18
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги 
"пакунок малюка"

121
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10777/08-22 Лист3644/55/14-18
Про здійснення габаритно-вагого контролю 
транспортних засобів

122
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10779/08-22 Лист3630/27/14-18
Про надання інформації щодо роботи Комісії 
залежалих грузів

123
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10843/08-22 Лист3677/39/14-18
Про утворення координаційних рад та 
затвердження регіональних програм підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 
до 2020 року

124
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

10684/08-41 Лист1691/28/15-18
Про організацію Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки "Європейська 
співдружність" 11-19.04.2019

125
31.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10708/08-37 Лист1679/18-5/15-18
Про Четверту періодичну доповідь щодо виконання 
Україною Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин

126
30.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10700/08-34 Лист8611/3.3
Про підтримку реалізації проекту "Зміцнення 
потенціалу молодіжних громадських організацій та 
сприяння їх участі у процесах реалізації державної 
молодіжної політики..."

127
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10783/08-34 Лист8637/5.4
Про реалізацію Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація"

128
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10858/08-34 Лист8688/5.1
Про щорічне оцінювання фізичної підготовленості 
населення України

129
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10595/08-19 Лист8/36/662-18
Про надання інформації щодо 
соціально-економічного розвитку м. Токмак

130
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
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10614/08-19 Лист7/31.2/11510-18
Про договір щодо делегування повноважень на 
виконання бюджетної програми "Підтримка 
регіональної політики України"

131
26.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10640/08-33 Наказ267
Про затвердження Переліку заходів, що 
фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з 
держбюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров'я у сільській місцевості

132
10.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10647/08-41 Лист7/12/11834-18
Про підготовку візиту Президента Словацької 
Республіки А. Кіски в Україну (23-24.11.2018)

133
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10669/08-41 Лист7/19.5/11869-18
Про надання інформації щодо реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

134
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10687/08-33 Лист7/19.7/11830-18
Про участь у селекторній нараді щодо розвитку 
системи охорони здоров`я у сільській місцевості 
05.11.2018

135
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10690/08-19 Лист7/19.4/11881-18
Про прискорення проведення робіт з підготовки 
переліків об’єктів, фінансування яких планується 
здійснювати за рахунок субвенції у 2018 році

136
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10720/08-32 Лист7/19.2/10829-18
Про реалізацію проектів, які передбачають 
впровадження нового освітнього простору

137
16.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова
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10764/08-19 Лист7/19.3/12001-18
Про засідання комісії з відбору інвестиційних 
програм регіонального розвитку, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР 
08.11.2018

138
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10787/08-41 Лист7/12/12064-18
Про підготовку до візиту в Україну Міністра 
державного управління Естонії 22-23.11.2018

139
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10800/08-25 Лист7/19.6/11989-18
Про надання контактів відповідальних осіб за 
виконання програми з пільгового кредитування 
індивідуальних сільських забудовників

140
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10815/08-41 Лист7/19.5/12078-18
Про додатковий відбір проектів в рамках 3 пулу 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

141
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10817/08-34 Лист7/19.1/12086-18
Про наказ від 25.10.2018 № 280 "Про внесення змін 
до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році 
за рахунок бюджетної програми "Будівництво 
футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 
України"

142
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10819/08-30 Лист7/13.4/12057-18
Про оцінювання діяльності регіональних центрів 
розвитку місцевого самоврядування

143
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10841/08-41 Лист7/12/12066-18
Про підготовку до зустрічі ВПМ Зубка Г.Г. з 
Послом Держави Ізраїль в Україні (05-16.11.2018)

144
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10842/08-41 Лист7/19.5/12125-18
Про надання підтверджуючих документів за 
проектами Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

145
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10906/08-20 Лист7/7.1/12221-18
Про надання інформації щодо визначення коду 
економічної класифікації видатків

146
08.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10914/08-41 Лист7/36.2/12197-18
Про проведення Міжнародної конференції на тему: 
"Європейські "розумні" міста та міста спільного 
проживання" 22-23.11.2018 (м. Прага)

147
08.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10622/08-28 Лист21115/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

148
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10634/08-36 Лист195/0/221-18/57
Про забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування

149
01.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10635/08-21 Лист194/0/221-18/57
Про наявність виморочного майна (відумершої 
спадщини) з числа об'єктів житлового фонду, що 
перебуває у володінні певної територіальної 
громади 

150
02.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10737/08-28 Лист21408/0/2-18/38
Про проведення вебекс-наради з питань протидії 
домашньому насильству 08.11.2018

151
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10905/08-36 Лист21728/0/2-18/57
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Типового положення про дитячий 
будинок-інтернат"

152
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10907/08-28 Протокол селекторної 
наради

86/0/211-18
Про Протокол селекторної наради № 1 з питань 
забезпечення технічними засобами реабілітації осіб 
з інвалідністю

153
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

10692/08-33 Лист04/03-28/03015
Про медичний супровід акції "Врятуємо Дніпро 
разом!" 03.11.2018

154
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10650/08-34 Лист02-31/788-4
Про внесення змін до плану будівництва 
футбольних майданчиків

155
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

10768/08-20 Лист3091/21-15
Про виділення коштів на утримання закладів освіти 
та охорони здоров`я

156
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада
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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

10828/08-20 Лист02-02-12/861
Про розмір субвенції на будівництво нової 
трансформаторної підстанції

157
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ 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

10748/08-22 Лист02-01-17/2972
Про відкриття нового приміського авітобусного 
маршруту

158
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

10624/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ БОТІЄВСЬКОЇ ОТГ
Про припинення повноважень Чубуклієва М.С.

159
02.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10832/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про фінансову допомогу Запорізькому обласному 
осередку Федерації боксу України

160
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Обласна рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10618/08-54 Лист01-26/0862
Про хід виконання рішення облради від 04.10.2018 
№ 46 "Про Заходи щодо підготовки святкування та 
відзначення 80-ї річниці Запорізької області"

161
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10641/08-54 Лист4654/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ" ЗОР
Про придбання серверів

162
01.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10642/08-54 Лист4651/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ОБЕРІГ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт приміщень 
туалетних та душових кімнат

163
01.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10677/08-54 Лист4674/01-11
ОСИПЕНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на озеленення

164
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10678/08-54 Лист4611/01-11
Про виділення коштів на придбання одностроїв для 
поліцейських підрозділів

165
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10785/08-54 Лист4657/01-11
ДОР БАЛИЦЬКИЙ В.Б. (та інші)
Про кошти на закінчення будівництва 
корпусу-вставки КУ "Мелітопольський 
онкологічний диспансер" ЗОР

166
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10786/08-54 Лист4649/01-27
ДОР СУХІНА В.М.
Про фінансування капітального ремонту Будинку 
культури в смт Нововасилівка Приазовського р-ну

167
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ 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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10798/08-54 Лист4669/01-11
Про розподіл видатків на 2019 рік по КФК 0110150

168
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10901/08-54 Лист4706/01-10
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про фінансування проекту "Зелена садиба 
Атманаю"

169
06.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

10794/08-22 Лист1/08-01-586
Про перевезення пасажирів

170
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

10594/08-22 ЛистZp03.2-Лв-12176
Про припинення газопостачання КУ "Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня" та  ПрАТ 
"Приазовкурорт" з 01.11.2018

171
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10632/08-22 Лист001-43/16171
Про відключення від електроустановок ТОВ 
"ЗТМК"

172
30.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10697/08-22 Лист001-43/16244
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

173
31.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10698/08-22 Лист001-43/16302
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

174
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10797/08-22 Лист001-43/16404
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

175
02.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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10886/08-22 Лист001-006/16184
Про затвердження робочого проекту будівництва

176
30.10.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10895/08-22 Лист001-43/16530
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

177
06.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10896/08-22 Лист001-43/16531
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

178
06.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10897/08-22 Лист001-43/16651
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

179
07.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

10767/08-48 Лист456
ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПММ НГ 
УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2274)
Про питання утримання та забезпечення бази

180
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

10630/08-43 Лист03-51/24313
Про нагородження Попова О.В.

181
30.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

10894/08-22 ЛистДНМІ-02-29/486
Про вирішення питань неякісного використання 
вагонів на під'їзній колії ДТЕК Запорізька ТЕС

182
31.10.2018від

№
від 09.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10603/08-40 Лист01/0350-1
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди земельних ділянок

183
12.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10631/08-40 Лист4-с
ТОВ "НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СОНЯЧНА 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про сприяння у наданні позитивного висновку 
державної експертизи землевпорядної документації

184
31.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10633/08-22 Лист01/216
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

185
02.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10639/08-39 Лист01/11-239
ТОВ "БЛІК, ЛТД"
Про скаргу на дії посадових осіб Департаменту 
екології та природних ресурсів Запорізької ОДА

186
01.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10696/08-43 Лист17/1
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Суторміна С.О. та інших

187
27.09.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10702/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВРНП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про поновлення договору оренди землі

188
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10703/08-22 Лист149
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про обслуговування автобусних маршрутів

189
05.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10733/08-43 Лист338
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про нагородження Гацулі О.М.

190
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10739/08-22 Лист11/02-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

191
02.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10741/08-22 Лист151
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про залучення додаткових автобусів на 
перевезення пасажирів

192
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10749/08-39 Лист06/11-241
ТОВ "БЛІК, ЛТД"
Про скаргу на дії посадових осіб Департаменту 
екології та природних ресурсів Запорізької ОДА

193
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10804/08-43 Лист03/139
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА "
Про нагородження Матусевич Ю.Ю. (інші)

194
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10805/08-43 Лист03/102
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА "
Про нагородження Зайковського С.М., Приходько 
О.Ю.

195
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10806/08-43 Лист01-1/2021
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА "
Про нагородження Твердик І.Я. (інші)

196
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10812/08-40 Лист10/1520
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про залишення без розгляду клопотання щодо 
надання згоди на встановлення земельного 
сервітуту

197
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10850/08-40 Лист60
ПАТ "УКРНАФТА" ВРНП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо розпорядника 
земельної ділянки

198
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10867/08-49 Листб/г
ТОВ "АГРОС-М"
Про надання доказів ТОВ "АГРОС-М" по справі 
№808/4077/17

199
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10888/08-40 Листб/н
ПП "ЛЕВ"
Про продаж у власність за договором 
купівлі-продажу земельної ділянки

200
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10913/08-49 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про відповідь на відзив ТОВ "Агрофірма 
"Славутич" по справі № 908/26/17

201
07.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10606/08-40 Лист574
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

202
29.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10607/08-40 Лист575
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

203
29.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10608/08-40 Лист576
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

204
29.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10648/08-28 Лист11/10
БЛАГОДІЙНА ГРОМАДА "ХРАМ"
Про сприяння у проведенні зустрічі з Робертом 
Гіксом 16.11.2018

205
22.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10712/08-28 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО 
ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ У 
МИРНИЙ ЧАС
Про подяку Дуднік Т.А. та Абдурахмановій С.П.

206
05.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10734/08-43 Лист249
КЗ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ" ЗОР
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Шконді М.А.

207
29.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10735/08-43 Листб/н
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ"
Про нагородження Зубова В.О.

208
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10796/08-20 Лист696
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальні видатки

209
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10877/08-43 Лист387
КП "МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА"
Про нагородження Щербини Л.В.

210
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10904/08-43 Лист01-1/76
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС"
Про нагородження Череватої Л.І. та Салівона Д.І.

211
07.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

10893/08-20 Лист691
Про виділення коштів на фінансування 
природоохоронних заходів

212
07.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"
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10653/08-20 Лист12/1307
Про погашення податкового боргу

213
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10875/08-20 Лист02/1330
Про виділення коштів на придбання технологічного 
обладнання

214
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10916/08-20 Лист02/1333
Про виділення додаткових коштів на виконання 
заходів в смт Степногірськ Василівського р-ну

215
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10617/08-20 Лист43
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"
Про кошти на індивідуальне протезування очей для 
інвалідів

216
30.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10752/08-22 Лист235
ЗОО ПП "СОЛІДАРНІСТЬ"
Про надання допомоги у перевезенні групи дітей до 
санаторію "Бердянський" м. Бердянськ 09.11.2018

217
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10829/08-44 Листб/н
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про сприяння у проведенні презентації Книги 
пам'яті

218
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10846/08-26 Лист56-01/18/01
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті щодо 
проведення семінару 16.11.2018

219
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди
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10711/08-49 Лист328/3490/14-ц
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ.
Повістка про виклик до суду 29.11.2018

220
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

10609/08-43 Лист01/184
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Петюка М.О. (та інші)

221
30.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10763/08-20 Лист874
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівель поліклініки

222
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

10723/08-40 Лист735/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про державну реєстрацію земельної ділянки по вул. 
Гагаріна, 6 в м. Мелітополі

223
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10724/08-40 Лист734/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про державну реєстрацію земельної ділянки по вул. 
О. Невського, 18 в м. Мелітополі

224
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10725/08-40 Лист736/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про відкликання заяв щодо передачі права 
постійного користування земельними ділянками

225
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10736/08-32 Лист35-01/3300
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про реорганізацію університету

226
31.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова
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10807/08-43 Лист35-132/3382
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Ніколаєнко Т.Д. (інші)

227
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10808/08-43 Лист35-132/3399
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кошелюка Р.О., Яковлєвої В.Є.

228
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10738/08-16 Лист04-01/2812
(В. Ковальчук) Про участь у сьомому засіданні 
Ради регіонального розвитку 12.11.2018 (м. Київ)

229
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10655/08-26 Лист01-24/0916
Про придбання машини для збору ТПВ

230
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

10679/08-25 Лист2441/01-28
Про надання копій документів для будівництва 
медичних амбулаторій

231
22.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10680/08-25 Лист2441/01-28
Про надання копій документів для будівництва 
медичних амбулаторій

232
25.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10701/08-29 Лист01-22/1387
Про ремонтні роботи на протирадіаційних укриттях 
в м. Дніпрорудне

233
22.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10863/08-22 Лист01-28/1445
Про надання роз`яснення щодо виконання Закону 
України "Про ринок електричної енергії"

234
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація
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10754/08-37 Лист01-40/1149
Про охорону культурної та археологічної спадщини

235
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10840/08-42 Лист01-27/1165
Про погодження призначення Цюртка М.С. 

236
05.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

10654/08-20 Лист0255/01-10
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
природоохоронні заходи

237
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10713/08-43 Лист275/01-15
Про нагородження ГО "Спілка ветеранів АТО"

238
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10874/08-20 Лист24
Про виділення коштів для захисту від підтоплення 
поверхневими водами  в с. Успенівка

239
02.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10762/08-20 Лист01-23/1028
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі під 
дитячий садок в с. Малокатеринівка

240
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10718/08-42 Лист02-58/145-к
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Селевичу С.О.

241
31.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10744/08-27 Лист03-34/0620
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

242
29.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація
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10602/08-22 Лист01-12/662
Про ситуацію на Оріхівському РЕМ ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

243
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

10919/08-21 Лист01-35/710
Про надання рішення щодо передачі майна

244
02.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

10771/08-40 Лист01-20/914
Про скасування розпоряджень голови РДА

245
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10772/08-40 Лист01-20/913
Про скасування розпоряджень голови РДА

246
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

10743/08-43 Лист12-09/0915
Про нагородження Медведської А.В.

247
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10861/08-43 Лист12-09/0915
Про нагородження Медведської А.В.

248
05.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10862/08-43 Лист307
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
Про нагородження Махури В.А.

249
07.09.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Новомиколаївська райрада

10873/08-24 Лист02-10/682
Про надання консультативної допомоги щодо 
поселення молодих спеціалістів для тимчасового 
перебування в приміщенні житлової будівлі

250
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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10610/08-22 Лист2417
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про реструктуризацію заборгованості за спожиту 
електроенергію підприємствами водопостачання

251
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10643/08-20 Лист02-01-15/1334
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання машин для 
збору ТПВ

252
02.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10681/08-27 Лист02-01-15/1329
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про врахування державних інтересів під час 
розробки Генеральних планів населених пунктів

253
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10695/08-22 Лист1521
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до розкладу та маршруту руху за 
договором №5/14

254
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10707/08-20 Лист01-16/2513
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування спортивного майданчика

255
05.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10740/08-22 Лист1046
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання допомоги у відкритті нового 
автобусного маршруту 

256
06.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10758/08-22 Лист02-01-23/1512
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги від с. Петро-Михайлівка до с. 
Улянівка

257
08.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10838/08-20 Лист1417
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
2019 рік

258
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10865/08-39 Лист2174/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання висновку щодо відповідності заходу 
вимогам постанови КМУ від 17.09.1996 №1147

259
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10866/08-40 Лист02-01-23/596
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розроблення технічної документації по 
інвентаризації земельних ділянок

260
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10872/08-27 Лист1527
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснень щодо внесення змін до 
генерального плану с. Семенівка

261
05.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10881/08-39 Лист1897
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про полігони твердих побутових відходів

262
02.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10882/08-20 Лист2106/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного екофонду у 2019 році

263
26.10.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10910/08-20 Лист414
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт харчоблоку 
Очеретуватівської ЗОШ І-ІІ ступенів

264
08.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
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10911/08-20 Лист415
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт будівлі 
Остриківської амбулаторії

265
08.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10920/08-27 Лист1113/1
ЮР'ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про спростування висновку державної експертизи

266
06.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

10704/08-51 Лист03-05/0641
Про забезпечення трансляції засідання регіональної 
комісії 07.11.2018

267
05.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

10637/08-22 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо розподілу коштів 
субвенції з державного бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва та утримання 
автомобільних доріг

268
02.11.2018від

№
від 02.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

10730/08-20 Лист452/05-25
Про перенесення залишку коштів

269
02.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ 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

10810/08-49 Лист22-ц/807/909/18
Про судову повістку - виклик до суду по справі 
Кривохатько В.В.

270
02.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10811/08-49 Ухвала314/1874/18
Про ухвалу суду у справі щодо Кривохатько В.В.

271
25.10.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10833/08-20 Лист07-35/84вих
Про повернення бюджетних коштів

272
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10868/08-49 Лист22-з/807/5/18
Про ухвалу суду у справі за позовом Хасанової 
С.М. 

273
05.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10912/08-49 Лист22-ц/807/639/18
Про судову повістку на 15.01.2019

274
01.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10751/08-20 Лист05.1-09.1/772-11
Про суми фактичних надходжень митних платежів 
за жовтень 2018 року

275
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10837/08-20 Лист08.1-09.1/116-11
Про стан подання фінансової та бюджетної 
звітності "Є-Звітність"

276
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ 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

10611/08-20 Доповідна записка01/1.1-28/5241
Про виділення коштів на реалізацію заходів 
обласної цільової Програми захисту населення і 
території від надзвичайних ситуацій...на 2018-2022 
роки

277
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10612/08-29 Доповідна записка01/1.1-28/5240
Про незадовільний стан проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
Запорізької області

278
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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10880/08-40 Лист13-8-0.6-272/2-1
Про передачу договорів оренди землі

279
05.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

10722/08-28 Лист08/03.4-05/8484
Про розміщення інформації на сайті щодо 
детінізації зайнятості та доходів населення

280
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10918/08-28 Лист08/03.4-05/8374
Про заборгованість із заробітної плати у ДНВЗ 
авіаційного профілю "Запорізький центр льотної 
підготовки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна"

281
01.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10706/08-46 Лист732/01/30-2018
Про виділення коштів на придбання цифрового 
радіообладнання

282
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10753/08-46 Лист10651/01/6-2018
Про можливе вчинення кримінального 
правопорушення

283
30.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10766/08-46 Лист2411вх/01/08-20
Про залучення працівників поліції для проведення 
перевірок фактів незаконної торгівлі алкогольними 
напоями

284
31.10.2018від

№
від 07.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10825/08-46 Лист10902/6-2018
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ПрАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

285
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10826/08-46 Лист10902/2/6-2018
Про надання копій документів щодо викидів 
забруднюючих речовин ПрАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

286
06.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

42



№
з/п

Джерело  інформації 
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10721/08-19 Лист12-15/2903/06-1
Про статистичний збірник "Соціальні індикатори 
рівня життя населення Запорізької області" в 2017 
році

287
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

10769/08-20 Лист7575/8/08-01-05-
Про виділення коштів на придбання сучасної 
спеціальної техніки ВАРАН-РА4/2

288
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10902/08-20 Лист2950/9/08-01-07-
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

289
09.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

10791/08-48 Лист49/91/08-70-18-0
Про сприяння у збільшенні штатної чисельності 
митного поста "Запоріжжя-аеропорт"

290
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10790/08-43 Лист18/01-833
Про нагородження Калюжного М.М.

291
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10605/08-48 Лист1782
Про внесення змін до Плану перевірок стану 
військового обліку на 2018 рік

292
30.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10628/08-48 Лист542/ф
Про розподіл заявки на фінансування

293
26.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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10917/08-48 Лист20/2092
Про затвердження зведених та часткових нарядів

294
10.10.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10623/08-49 Лист280/4112/18/331
Про копію ухвали щодо відкриття провадження в 
адміністративній справі та судову повістку на 
21.11.2018

295
29.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10693/08-46 Лист6540/71/01-2018
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
автозаправних станцій

296
29.10.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10710/08-49 Лист131-3881-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про відзив на апеляційну скаргу ТОВ " НВП 
"Аверс"

297
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10747/08-46 Лист1.1-10526-вих.18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо вжиття заходів із 
скасування державної реєстрації права власності на  
спірну земельну ділянку за Лісун О.П.

298
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10761/08-22 Лист01-1/1989
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ ДП "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на грудень 2018 року

299
05.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10824/08-46 Лист5570/75-2018СО
ТОКМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

300
29.10.2018від

№
від 08.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

44



№
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

10820/08-42 Лист495
Про участь у Всеукраїнському конкурсі "Кращі 
практики управління персоналом"

301
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10792/08-46 Лист04/7-634вих-18
Про створення міжвідомчої робочої групи з метою 
вжиття заходів з протидії нелегальній діяльності 
автозаправних станцій та автогаззаправних пунктів

302
02.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10793/08-46 Лист19р
Про звернення ПП "Транзит" щодо організації 
перевезень пасажирів

303
31.10.2018від

№
від 07.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

10834/08-46 Лист6119/39/107/03-2
Про надання копій документів щодо обсягів 
постачання скрапленого газу в балонах ТОВ 
"Запоріжспецтрансгаз"

304
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10835/08-46 Лист6134/39/107/03-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Біляївський 
свинокомплекс" та ТОВ "Еліт-швайне"

305
08.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10676/08-46 Лист59/3/2-1619нт
Про надання інформації стосовно Окорокової А.І.

306
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10844/08-46 Лист59/27/370н/т
Про виникнення передумов соціального 
напруження у зв'язку з неможливістю оформлення 
земельних ділянок

307
05.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області
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10719/08-20 Лист04-08-08-15/490
Про надання пропозицій щодо проведення 
державного фінансового контролю

308
30.10.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

10813/08-22 Лист6045/26-18
Про проведення наради щодо функціонування 
ринку автомобільних перевезень

309
07.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10663/08-07 Постанова182
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

310
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10664/08-07 Постанова184
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

311
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10774/08-45 Лист21-38-1820
Про перевірку наявності та стану виборчих 
скриньок

312
01.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10891/08-45 Лист21-40-1874
Про навчання членів територіальних та дільничних 
виборчих комісій 19-30.11.2018 та 12-19.12.2018

313
07.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

10691/08-19 Лист200-29/01-14562
Про надання інформації щодо створення 
державних та комунальних підприємств

314
01.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Генеральна прокуратура
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

10821/08-46 Лист15/3-р
Про можливе вчинення кримінального 
правопорушення

315
02.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10822/08-46 Лист04/2/2-р-18
Про можливе вчинення кримінального 
правопорушення

316
02.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

10892/08-40 Лист350/1/2187/пс
КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ
Про передачу земельної ділянки та нерухомого 
майна аеродрому "Бердянськ" із комунальної в 
державну власність

317
03.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

10621/08-22 Лист21-18/7327
Про ліцензування діяльності з використання 
джерел іонізуючого випромінювання

318
01.11.2018від

№
від 01.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

10601/08-21 Лист10573/0/20-18
Про порядок застосування Закону України "Про 
тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції"

319
30.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10773/08-34 Лист02-16930/161
Про підготовку матеріалів до засідання Державної 
комісії питань ТЕБ та НС

320
06.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10915/08-29 Лист16-17136/163
Про підключення до системи передачі сигналів 
оповіщення 

321
08.11.2018від

№
від 09.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

10781/08-51 Лист4583/03/05.3-18
Про роботу СЕВ ОВВ

322
05.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10782/08-37 Лист4549/02/05.2-18
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з увічнення пам’яті захисників України на 
період до 2020 року

323
02.11.2018від

№
від 07.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10857/08-37 Лист4663/02/05.2-18
Про меморіальні дошки

324
07.11.2018від

№
від 08.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10636/08-22 Лист2710/1/13-5
Про перенесення науково-практичного семінару з 
питань безпеки руху на автомобільних дорогах на 
15.11.2018

325
29.10.2018від

№
від 02.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10600/08-22 Лист183-01/18/5-18
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію

326
31.10.2018від

№
від 01.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10750/08-22 Лист184-01/16/5-18
Про реалізацію Урядової програми "теплих 
кредитів"

327
02.11.2018від

№
від 06.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

10646/08-22 Лист10159/16/7-18
Про участь у відкритому засіданні з питань Плану 
розвитку газорозподільної системи 06.11.2018 (м. 
Київ)

328
02.11.2018від

№
від 05.11.2018
№ 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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