
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.11.18 по 30.11.18

Ф21-КА
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(адресат)
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

11560/08-09 Протокольне доручення4
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА  ІНФОРМАЦІЮ:

1
14.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

11507/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури і туризму) 
Про виділення додаткових коштів на реалізацію 
заходів Програми підтримки розвитку культур 
національних меншин у Запорізькій області на 
2018-2022 роки

2
27.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11508/08-31 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології та природних 
ресурсів)
Про погодження укладання прямого договору на 
придбання комп'ютерного обладнання та приладдя

3
27.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11509/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Товстановського М.П.

4
27.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11647/08-50 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури...)
Про надання дозволу на використання 
електронного підпису

5
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Керівник апарату ОДА



№
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

11566/08-43 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про відзначення військовослужбовців зведеного 
загону "Дика качка"Повітряних Сил України ЗСУ, 
героїв документального фільму "Позитивний 
"Зеніт"

6
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11623/08-43 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про нагородження Леонової Л.О.

7
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11696/08-43 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про відзначення військовослужбовців зведеного 
загону "Дика качка" Повітряних Сил України ЗСУ

8
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11650/08-01 Закон України2630-VIII
Про затвердження Указу Президента України "Про 
введення воєнного стану в Україні"

9
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

11651/08-01 Закон України2612-VIII
Про внесення змін до Митного кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо 
ввезення транспортних засобів на митну територію 
України

10
08.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11652/08-01 Закон України2611-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування акцизним податком легкових 
транспортних засобів

11
08.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
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Джерело  інформації 
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11653/08-01 Закон України2613-VIII
Про ратифікацію Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною як Позичальником 
та Європейським Союзом як Кредитором і 
Кредитної угоди між Україною як Позичальником, 
Національним банком України як Фінансовим 
агентом Позичальника та Європейським Союзом як 
Кредитором (щодо отримання Україною 
макрофінансової допомоги Європейського Союзу у 
сумі до 1 мільярда євро)

12
08.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11654/08-01 Постанова2623-VIII
Про відставку Міністра аграрної політики та 
продовольства України Кутового Т.В.

13
22.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11655/08-01 Постанова2608-VIII
Про відзначення на державному рівні 75-х роковин 
початку депортації українців з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944 - 1951 
роках

14
08.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11656/08-01 Постанова2616-VIII
Про включення до порядку денного дев'ятої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання 
законопроекту про внесення зміни до статті 133 
Конституції України (щодо перейменування 
Кіровоградської області) і про його направлення до 
Конституційного Суду України

15
20.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11657/08-01 Постанова2632-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав 
світу у зв’язку з черговим актом агресії Російської 
Федерації проти України

16
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3
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11658/08-01 Постанова2624-VIII
Про призначення Фріз І.В. на посаду Міністра у 
справах ветеранів України

17
22.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11659/08-01 Постанова2631-VIII
Про призначення чергових виборів Президента 
України

18
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України

11434/08-08 Депутатське звернення2089778
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Томенчук О.О. щодо матеріальної 
допомоги на лікування

19
20.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11435/08-08 Депутатське звернення2089777
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Михайленко Т.Т. щодо матеріальної 
допомоги на лікування

20
20.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11436/08-08 Депутатське звернення20-89819"а"
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Гулого О.В. щодо матеріальної 
допомоги на лікування сина

21
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11437/08-08 Депутатське звернення20-89809"а"
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Якушевої Н.Г. щодо матеріальної 
допомоги на лікування

22
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

11596/08-40 ЛистЕ.18.0.0.0/4-681
АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

23
23.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11597/08-40 ЛистЕ.18.0.0.0/4-681
АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

24
23.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Військові частини

11523/08-43 Лист5600
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА  А3309
Про нагородженнТяпкіна О.Ю. та інших

25
23.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Громадські об'єднання

11588/08-44 Лист464
БФ "ПРАВО НА ЗАХИСТ" 
Про аналітичний огляд регіональних програм щодо 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

26
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11640/08-43 Лист39
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про нагородження Стрийського Б.М. (інші)

27
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11440/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про участь у семінарі М. Кучеренка 09-22.12.2018

28
19.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11441/08-41 ЛистUNDP/2018/258-
ДИРЕКТОР ПРООН В УКРАЇНІ
Про сприяння роботі Ресурсного центру сталого 
розвитку в Запорізькій області

29
19.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11449/08-26 Лист085/1
ФОП ДУШУТІН А.П.
Про вирішення житлово-комунальних питань групи 
багатоквартирних будинків 

30
26.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11450/08-33 Лист92
ДП "САНАТОРІЙ "МОРШИНСЬКИЙ"
Про проходження санаторно-курортного лікування 
в санаторії

31
20.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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11460/08-41 Лист04/51
ТОВАРИСТВО УКРАЇНО-МАРОККАНСЬКОЇ 
ДРУЖБИ
Про візит делегації з ТПП Фес-Мекнес до 
Запорізької області 25.11.-02.12.2018 

32
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11465/08-22 Лист1620
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про укладання договорів на постачання та розподіл 
електричної енергії

33
20.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11472/08-49 Лист10895
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДВС ГТУ 
ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження у справі Хасанової А.М.

34
22.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11482/08-22 Лист46
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ ДП "УКРДІПРОДОР"
Про співпрацю у сфері проектування 
автомобільних доріг та вулиць населених пунктів

35
19.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11491/08-30 Лист364
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
Про проведення наради з питань добровільного 
приєднання територіальних громад 27.11.2018

36
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11493/08-22 Лист02/6-1111/2018
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"
Про час користування вагонами на ДТЕК 
Запорізька ТЕС АТ "ДТЕК Дніпроенерго"

37
20.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11494/08-38 Листб/н
ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ "АПОСТРОФ"
Про надання інформації щодо ситуації, що склалася 
навколо ВАТ "ЗЗЖБК № 1"

38
22.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11496/08-41 Лист907
ІНСТИТУТ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ТА 
РЕЛІГІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення конкурсу  "Євроінтеграція: сила 
можливостей" 25.11.2018-22.01.2019

39
25.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11497/08-40 Лист27
ТОВ "ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки

40
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11504/08-38 Лист405
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про надання адресної підтримки реформованим 
ЗМІ

41
15.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11513/08-40 Лист01/0273
ДТЕК, ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

42
27.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11530/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про участь у семінарі Матвіїшиної О. 
06-08.12.2018 (м. Київ)

43
20.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11557/08-41 ЛистUNDP/2008/11/4
ПРООН В УКРАЇНІ
Про дозвіл на розміщення лайтбоксів у приміщенні 
облдержадміністрації

44
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11565/08-37 Листб/н
ЄВРЕЙСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про реалізацію проекту "Праведники мого міста"

45
11.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ 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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11569/08-33 Лист4692
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про надання графіку засідань координаційних рад з 
питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу

46
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11571/08-34 Лист1343
ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФЕСІОНАЛЬНИХ 
ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ УКРАЇНИ 
"ПРЕМ'ЄР-ЛІГА"
Про надання інформації щодо обмежень у 
проведенні футбольних матчів 

47
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11586/08-43 ЛистПАП-217
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ОВС УКРАЇНИ
Про нагородження Леонової Л.О.

48
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11591/08-34 Лист2081
Про включення СДЮШОР з футболу "Металург" 
до переліку об'єктів спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Запорізької 
області

49
21.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11612/08-41 Лист245
GIZ НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Про погодження проектної документації з 
облаштування харчоблоку в КЗ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій" ЗОР

50
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11619/08-40 Листб/н
гр. ШЕВЧИК Р.С.
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

51
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11634/08-32 Лист5/310
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ. М.І. ДОЛІШНЬОГО" НАН УКРАЇНИ
Про надання доповіді професора Іщука С.О. 
"Хімічна промисловість регіонів України: стан, 
проблеми і перспективи розвитку"

52
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

11636/08-42 Лист1/15-12-758
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ...
Про зарахування слухачів до Національної академії

53
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11642/08-22 ЛистН-21/1348
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вирішення питання припинення 
функціонування пункту прийому металобрухту

54
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11664/08-22 Лист2103ВИХ-18-13
ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Про проектні рішення будівництва Біляївського ЗК

55
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

11477/08-44 Лист125
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Про вжиття заходів щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху

56
24.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

11495/08-44 Листб/н
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ УКРАЇНИ"
Про надання недостовірної інформації щодо 
Мазурика Р.В.

57
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11615/08-44 Лист11/26-т-6
Про громадську експертизу діяльності 
Міністерства охорони здоров'я з організації 
заготівлі і переробки донорської крові в Україні

58
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Посольства
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
документа

11553/08-41 Лист6137/КВ/079-72
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ПОЛЬЩА
Про транспортування до України важкохворого 
Єрьоменка В.В.

59
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11680/08-41 Лист346-18
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
АЛБАНІЯ У М.ХАРКІВ
Про участь у 106-й річниці Незалежності 
Республіки Албанії (13.12.2018 м.Харків)

60
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

11695/08-41 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН У 
ДОНЕЦЬКУ (ОФІС ДНІПРО)
Про візит Генерального консула ФРН до м. 
Запоріжжя 07.12.2018

61
01.12.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Релігійні організації

11639/08-37 Лист346/Д
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про відзначення етнічного свята "Ханука"

62
28.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

11468/08-49 Лист280/4710/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

63
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11469/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

64
22.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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11471/08-49 Ухвала908/72/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом ПАТ "Янцівський 
гранітний кар`єр"

65
19.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11473/08-49 Ухвала908/2460/17
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

66
19.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11520/08-49 Лист8/8.4-23-18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД М. 
КИЄВА
Відзив на адміністративний позов НДУ Вітка А.Л.

67
21.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11686/08-49 Ухвала0840/3888/18/37
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про залучення до участі у справі третіх осіб

68
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11691/08-49 Ухвала640/18007/18
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття апеляційного провадження 

69
23.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11692/08-49 Ухвала908/1947/16
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу ТОВ "Агрофірма "Славутич"

70
23.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

11458/08-06 Доручення44856/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я ВРУ
Про недоцільність передачі видатків на оплату 
послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах на фінансування з обласних бюджетів

71
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11541/08-06 Доручення45939/1/1-18
(В. Гройсман) Про порушення законодавства у 
сфері майнових прав дітей

72
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11542/08-06 Доручення45030/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про звернення гр. Фень А.О. щодо порушення 
Державних санітарних норм та правил утримання 
населених місць

73
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11543/08-06 Доручення40906/1/1-18
(Г. Зубко) Про формування моделі 
адміністративно-територіального устрою базового 
та субрегіонального рівня

74
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11544/08-06 Доручення44409/1/1-18
(Г. Зубко) Про загрозу зриву початку 
опалювального сезону

75
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11547/08-06 Доручення46437/2/1-18
(С. Кубів) Про оголошення подяки 
Прем'єр-міністра України Шляхтіній Л.В.

76
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11599/08-06 Доручення47743/0/1-18
(Г. Зубко) ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ 
ТА НС
Про проведення засідання комісії 30.11.2018 в м. 
Київ

77
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11660/08-04 Витяг з протоколу48
Про підготовку та проведення штабного 
тренування з органами управління цивільного 
захисту

78
21.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11661/08-04 Витяг з протоколу49
Про відзначення 100-річчя проголошення Акта 
злуки УНР та ЗУНР 01.12.2018 в м. Фастів 
Київської обл.

79
28.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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

11666/08-03 Розпорядження889-р
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

80
21.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11667/08-03 Розпорядження871-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2018 року

81
14.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11668/08-03 Розпорядження898-р
Про внесення змін до пункту 6 плану заходів щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2018 рік

82
21.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11669/08-03 Розпорядження870-р
Про утворення Організаційного комітету та 
затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи

83
14.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11673/08-17 Лист23096/0/2-18
Про перегляд документів з грифом "Для 
службового користування"

84
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11683/08-06 Доручення46603/1/1-18
(С. Кубів) КОМІТЕТЗ  ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про направлення рішення виїзного засідання 
Комітету ВРУ від 14.11.2018 № 04-25/04-100

85
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11699/08-17 Лист23160/0/2-18
(Г. Зубко) Про участь у онлайн-нараді щодо 
створення безперешкодного середовища для осіб з 
інвалідністю 03.12.2018

86
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Укроборонпром

11590/08-43 ЛистUOP 6.2-10931
Про  нагородження Пащенка Ю.О.

87
23.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

11546/08-21 Лист3622-06/52148-0
Про організацію надання адміністративних послуг

88
20.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

11463/08-22 Лист03/29-10173
Про проведення навчальної вправи щодо 
реагування та взаємодії учасників ринку 
природного газу на кризову ситуацію 05.12.2018 в 
м. Києві

89
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

11464/08-19 Лист22/4.2-5103-18
Про проведення семінару щодо функціонування 
Порталу економічного та соціального відновлення 
27.11.2018 в м. Дніпро

90
26.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

11431/08-48 Лист414/17-124/1-15
Про моніторинг ситуації на території України за 
участю багатонаціональної групи військових 
спостерігачів 27.11.-05.12.2018

91
22.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11581/08-41 Лист202/14-140-4318
Про застосування імунітетів та привілеїв під час 
воєнного стану

92
28.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11616/08-27 Лист13574/18/10-18
Про надання інформації щодо умов доступності 
транспорту, об'єктів транспортно-дорожньої 
інфраструктури та поштового зв'язку для осіб з 
інвалідністю

93
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство культури

11443/08-37 Лист1492/10-5/15-18
Про проведення перевірки стосовно деяких питань 
із самовільно побудованою спорудою на території 
КЗ "Садиба Попова" ЗОР

94
27.09.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11486/08-37 Лист1691/28/15-18
Про організацію додаткової Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки "Європейська 
співдружність" з 11.04-19.04.2019

95
31.10.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11487/08-37 Лист1746/28/15-18
Про організацію додаткової Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки "Європейська 
співдружність" з 04.05-12.05.2019

96
12.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11498/08-37 Лист3248/18-5/14-18
Про візит з обміну досвідом щодо питань захисту 
прав національних меншин до м. Прага (Чехія) 
03.-06.12.2018

97
19.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

11455/08-34 Лист9218/11
Про надання інформації щодо спортивних баз

98
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11461/08-34 Лист9226/5.3
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України

99
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11617/08-34 Лист9345/14
Про розроблення програм 
національно-патріотичного виховання

100
28.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11598/08-48 Лист220/7011
Про погодження проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

101
23.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11676/08-48 Лист220/7067
Про готовність для надання медичної допомоги 
військовослужбовцям

102
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11439/08-32 Лист1/9-717
Про проведення другого засідання робочої групи з 
питань освіти і культури ромської національної 
меншини 06.12.2018 у м. Києві

103
22.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11558/08-33 Лист3.46-/31370
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження плану 
заходів реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров'я  в Україні на період до 2030 
року"

104
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11674/08-33 Лист01-05-113/31857
Про проведення наради щодо планів медичної 
реформи на 2019 рік 11.12.2018 у м. Київ

105
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

11511/08-35 Лист7/35.2/13224-18
Про захід Ради Європи з питань впровадження 
гендерної рівності 10.12.2018 в м. Києві

106
21.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11545/08-25 Лист7/19.5/13267-18
Про погодження Європейським інвестиційним 
банком закупівель робіт та технічного нагляду за 
проектами

107
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11646/08-20 Лист7/19.3/10049-18
Про надання інформації щодо використання 
субвенції з державного бюджету на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

108
01.10.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11671/08-41 Лист8/36/1267-18
Про конкурс проектів  "Місцеві влади: партнерство 
для сталих міст"

109
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11682/08-22 Лист7/11.3/13548-18
Про зняття з контролю доручення Мінрегіону від 
16.05.2018 № 7/11-4925 (№04952/08-22)

110
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11459/08-28 Лист22957/0/2-18/39
Про надання копій наказів

111
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11462/08-28 Лист21921/0/2-18/61
Про виконання розпорядження КМУ щодо плану 
заходів з реалізації Стратегії державної політики з 
питань здорового та активного довголіття 
населення на період до 2022 року

112
12.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11613/08-35 Лист11613/08-35
Про затвердження комплексної тренінгової 
програми програми реформування системи 
інституційного догляду

113
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11614/08-35 Лист23318/0/2-18/37
Про проведення селекторної наради щодо 
організації та проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей  05.12.2018

114
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

17
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11684/08-36 Лист23158/0/2-18
Про забезпечення прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування

115
27.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11685/08-35 Лист23158/0/2-18/37
Про тренінгову програму деінституціалізації 
догляду і виховання дітей

116
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

11607/08-20 Лист01-7929/26
Про виділення коштів у 2019 році з обласного 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища на придбання техніки для вивозу ТВП

117
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11622/08-30 Лист01-7948/40
Про надання документів стосовно приєднання до 
територіальної громади м. Бердянськ с. Азовське та 
Нововасилівської територіальної громади

118
28.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

11693/08-43 Лист01/03-27/03237
Про нагородження Шевкунова О.В.

119
28.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11595/08-20 Лист02-24/834-1
Про фінансування природоохоронних заходу по м. 
Мелітополь

120
22.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11630/08-43 Лист02-42/836-1
Про нагородження Мельникової М.І, Ткаченка Г.А.

121
23.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

18
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11575/08-20 Лист3031/22-15
Про фінансування природоохоронних заходів

122
09.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

11675/08-20 Лист03-01-15/2945
Про виділення коштів на фінансування програм та 
заходів у 2019 році

123
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

11665/08-26 Лист09/09-1595
Про недопущення НС на каналізаційній насосній 
станції м. Дніпрорудне

124
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Приморська міська рада

11637/08-40 Лист01-4413774
Про передачу у власність Приморської ОТГ 
земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення

125
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11438/08-08 Депутатське звернення23/11/18-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів Департаментом капітального 
будівництва облдержадміністрації

126
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11457/08-08 Депутатське звернення12
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про надання інформації щодо ремонту автошляхів 
Оріхів-Токмак та Оріхів-Пологи

127
12.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

19
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11538/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про захід до фінансування з обласного бюджету у 
2019 році

128
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11697/08-08 Депутатське звернення036
ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" ЗОР
Про нагородження Семенкова Є.О.

129
29.10.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Обласна рада

11478/08-54 Лист01-26/0934
Про повернення на доопрацювання проекту 
рішення

130
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11521/08-54 Лист4829/01-11
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2019 рік

131
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11522/08-54 Лист4845/01-11
Про виділення коштів для Малокатеринівської 
школи-гімназії "Мрія"

132
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11527/08-54 Лист01-05/0759
Про недопущення закриття станції Молочанськ РФ 
"Придніпровська залізниця"

133
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11528/08-54 Рішення16
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 30.11.2017 № 63 „Про обласний бюджет на 
2018 рік” (зі змінами та доповненнями)

134
22.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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11529/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)

135
22.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11531/08-54 Рішення10
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки,...

136
15.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11539/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про відкриття відділення для дівчат у Запорізькому 
обласному ліцеї-інтернаті "ЗАХИСНИК"

137
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11540/08-08 Депутатське звернення106
ДОР ГОРБАНЬ В.І. (Костянтинівська сільська рада 
Мелітопольського р-ну)
Про фінансування соціально-важливих проектів

138
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11578/08-54 Лист4690/01-07
КОМІТЕТ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ....
Про забезпечення виконання бюджетних програм з 
виплати грошової компенсації на належні для 
отримання жилі приміщення для окремих категорій 
осіб

139
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11694/08-54 Лист01-26/0946
Про нагородження Мороза Є.О. та інших

140
28.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11430/08-54 Лист42
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про надання висновків постійної комісії

141
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

21
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11618/08-54 Лист389
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації щодо розподілу 
субвенції з Державного бюджету України

142
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

11564/08-22 Лист1/06-01-632
Про відкриття Запорізької автостанції № 4  
01.12.2018

143
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

11452/08-22 Лист001-43/17437
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

144
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11453/08-22 Лист001-43/17481
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

145
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11489/08-22 Лист001-43/17852
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

146
23.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11501/08-22 Лист001-003/17658
Про критичну ситуацію в ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

147
20.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11525/08-22 Лист001-007/17742
Про складне фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

148
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11526/08-22 Лист007-41/16840
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

149
12.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

22
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11582/08-22 Лист001-43/17639
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

150
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11583/08-22 Лист001-43/17655
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

151
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11589/08-22 Лист001-43/17741
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

152
24.12.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11608/08-22 Лист001-008/17849
Про врахування правового режиму воєнного стану 
при встановленні алгоритму для ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

153
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

11609/08-22 Лист11609/08-22
Про критичну ситуацію на ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

154
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11611/08-22 Листб/н
Про охорону об'єктів електроенергетики

155
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11662/08-22 Лист001-43/17830
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

156
28.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11448/08-22 Лист25-15/1867
Про внесення змін до розпорядження голови від 
18.06.2018 №315 

157
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11488/08-22 Лист1884
Про відновлення постачання електроенергії на 
підприємство

158
22.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Український графіт"

11446/08-22 Лист04/4941
Про узгодження загальновиробничих норм витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на 2018 рік

159
22.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

11483/08-43 Лист1967
В/Ч А3840
Про нагородження Снєгірьова С.В. та інших

160
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11445/08-22 Лист11-01-05/45
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про план розвитку Бердянського морського порту

161
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11454/08-37 Лист2026
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ "ЗАПОРІЖМІСЬКСВІТЛО"
Про надання ялинкових прикрас для проведення 
новорічних свят

162
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11474/08-39 Лист89
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС"
Про погодження паспорту водного об`єкту

163
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11476/08-22 Лист02/10-18
ТОВ "МЕТІНПРОМ"
Про повторну перевірку на можливість 
здійснювати операції з металобрухтом

164
26.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11481/08-22 Лист21/11
ВБК "РИТМ"
Про співпрацю у сфері ремонту та утримання доріг

165
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11485/08-22 Лист26/11-18-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про розірвання договорів з організації перевезення 
пасажирів

166
20.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11500/08-22 Лист27/11/18
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

167
27.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11515/08-40 Лист22/11-1
ТОВ "ЗМ ВКП "УНІКОН"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

168
22.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11554/08-22 Лист166
ТОВ "ЗАПОРІЖГРАДТРАНС-1"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

169
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11555/08-40 Лист1746/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про звернення трудового колективу щодо 
рейдерської атаки на землі підприємства

170
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11556/08-49 Лист405
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Клопотання про закриття провадження у справі № 
808/4077/17

171
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11559/08-43 Лист273
Про присвоєння Почесного звання Жуку О.А.

172
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11584/08-22 Лист5
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

173
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11606/08-26 Лист30/3653
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про прийняття до комунальної власності міста 
тротуарів

174
21.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11628/08-40 Лист59
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС"
Про надання інформації щодо припинення права 
користування земельною ділянкою

175
27.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11689/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО"
Про участь у судовому засіданні  в режимі 
відеоконференції

176
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11447/08-34 Лист84
СДЮШОР З БОРОТЬБИ ВІЛЬНОЇ І ДЗЮДО
Про підтримку і збереження школи

177
07.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11585/08-48 Лист77/01/О
КОЗАЦТВО ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Про готовність взяти участь в місцевій 
територіальній обороні

178
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

11592/08-37 Листб/н
БО "ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ЄВРЕЙСЬКИЙ ОБЩИННИЙ ЦЕНТР "МАЗАЛЬ 
ТОВ"
Про проведення святкових заходів щодо 10-річчя 
Всеукраїнського волонтерського руху "Твори 
добро, Україно!" 02.12.2018

179
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11605/08-22 Лист09/11
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про проведення засідання Ради 05.12.2018

180
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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11627/08-22 Лист13/11
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про участь у засіданні Ради підприємців  
05.12.2018

181
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

11604/08-26 Лист01/1430
Про погашення заборгованості КП 
"Бердянськводоканал" ЗОР

182
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11480/08-44 Листб/н
БО "ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ЕВРЕЙСЬКИЙ  ОБЩИННИЙ ЦЕНТР "МАЗАЛЬ 
ТОВ"
Про проведення святкових заходів до 10-річчя 
Всеукраїнського волонтерського руху 02.12.2018

183
26.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

11524/08-43 Лист11/2-22
Про нагородження Батасова Ю.Г та Білана П.А.

184
23.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11681/08-43 Лист6891
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження служби молодших медичних 
спеціалістів

185
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Учбові заклади

11444/08-34 Лист62-06/1288
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
Про участь Власової Н.Ф. 07.12.2018 у засіданні 
Наглядової ради (м.Бердянськ)

186
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11532/08-43 Лист1366
ПРИВАТНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Корнілової Н.Ю. та Чорної Т.В.

187
23.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

11432/08-02 Указ386/2018
Про Уповноваженого Президента України з питань 
реабілітації учасників бойових дій

188
22.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11549/08-02 Указ369/2018
Про нагородження Кюрчева В.М., Кравинського 
Д.Г.

189
17.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11550/08-02 Указ362/2018
Про нагородження Конарєвої І.Е., Чепіжко Л.І.

190
09.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11649/08-02 Указ393/2018
Про введення воєнного стану в Україні

191
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

11641/08-42 Лист01-40/0978
Про погодження призначення Садовської О.В.

192
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

11631/08-39 Лист01-35/1529
Про надання інформації щодо прийому-передачі 
земельної ділянки водного фонду та водного 
об'єкту

193
23.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11632/08-26 Лист01-28/1532
Про опалювання Долинської ЗОШ та поновлення 
навчального процесу

194
23.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

11587/08-20 Лист01-01-18/543
Про скасування рішення щодо виділення коштів 
для запобігання виникненню НС на Південному 
водозаборі смт Веселе

195
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11635/08-27 Лист01-30/1280
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

196
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11563/08-42 Лист01-18/1082
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Васюку А.Г.

197
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11536/08-42 Лист02-57/165-к
Про погодження виплати премії Селевичу С.О.

198
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11629/08-20 Лист01-18/465
Про виділення коштів на оплату праці працівникам 
бюджетних установ

199
19.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

11535/08-42 Лист01-26/0902
Про погодження премії Крупському А.Є.

200
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11576/08-20 Лист0404/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

201
23.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

11492/08-26 Лист3097/01-37
Про подолання наслідків аварії на насосній станції

202
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

11533/08-20 Лист11-09/0959
Про виділення коштів на проведення фестивалю 
"Срібна Купальська роса" у 2019 році

203
16.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

29



№
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

Чернігівська райдержадміністрація

11479/08-42 Лист01-11/0679
Про погодження виплати премії

204
26.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11548/08-42 Лист01-11/0679
Про погодження виплати премії Сушку Б.В.

205
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11577/08-40 Лист01-11/0684
Про виділення земельних ділянок та частки об'єкта 
спільної власності КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат"  дитячим будинкам 
сімейного типу для дітей з особливими потребами

206
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

11429/08-28 Лист01-46/0729
Про надання інформації щодо проведеної роботи з 
профілактики невиробничого травматизму

207
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11442/08-42 Лист01-46/0716
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

208
19.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11466/08-42 Лист01-46/0727
Про погодження призначення Крушинської С.М.

209
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11467/08-28 Лист01-46/0729
Про результати проведеної роботи з профілактики 
невиробничого травматизму в районі

210
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

11572/08-08 Депутатське звернення01-20/343
Про виділення коштів на ремонт дороги Т-08-19 
Куйбишеве М-14

211
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ 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

11573/08-08 Депутатське звернення01-20/337
Про виділення коштів на ремонт даху Андріївської 
ЦРЛ

212
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11574/08-08 Депутатське звернення01-20/334
Про виділення коштів на придбання 
ультразвукового діагностичного апарату для 
Андріївської ЦРЛ

213
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райрада

11579/08-08 Депутатське звернення01-06/220
Про цільову субвенцію Оріхівському районному 
бюджету для забезпечення фінансування витрат на 
утримання апарату районної ради

214
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

11451/08-26 Лист01-48/3526
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ситуацію з опаленням по закладам освіти 
сільської ради

215
23.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11499/08-20 Лист02-01-26/987
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
К.-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

216
23.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11580/08-20 Лист01-24/2691
Про фінансування природоохоронних заходів

217
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів
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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

11561/08-20 Лист07-11/2255
Про надання інформації щодо переліку програм та 
заходів

218
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ 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

11470/08-49 Лист22з/807/23/18
Про ухвалу суду у справі Ващенко Л.І.

219
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

11518/08-29 Лист01/4-06/5671
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

220
20.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11503/08-46 Лист2704/04/08/-2018
Про надання інформації щодо медичних кабінетів у 
навчальних закладах

221
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11514/08-46 Лист2054/01/13-2018
Про виділення автомобілів для роботи 
поліцейських мобільних груп

222
23.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

11593/08-30 Лист09-08/616/05-18
Про надання інформації щодо об'єднаних 
територіальних громад

223
28.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Головне управління юстиції

11562/08-46 Лист12.1-19/9744
Про надання інформації щодо структури та 
чисельності юридичних служб

224
15.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11602/08-49 Ухвала908/1923/18
Про ухвалу суду у справі Трусової Л.А.

225
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11603/08-49 Ухвала908/74/18
Про ухвалу суду за позовом ПАТ "Янцівський 
гранітний кар`єр"

226
26.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

11534/08-50 Лист7/21/188
Про дозвіл на доступ до приміщення 
облдержадміністрації 29.11.2018

227
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький гарнізон В/ч А 1978

11502/08-48 Лист5141
Про попередження виникнення надзвичайної 
ситуації

228
27.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

11506/08-48 Лист1914
Про підготовку області до виконання завдань 
територіальної оборони

229
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11625/08-48 Лист1940
Про забезпечення розгортання підрозділів 
територіальної оборони

230
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

11643/08-48 Лист1928
Про сприяння виділенню місць розміщення для 
розгортання військових частин територіальної 
оборони

231
28.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

11644/08-48 Лист1950
Про вирішення питання зборової підготовки з 
окремою бригадою територіальної оборони

232
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

11626/08-23 Лист217-р
Про участь у заході-практикумі сільгоспвиробників 
12.12.2018

233
29.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11633/08-39 Лист02-47/5104
Про надання інформації щодо виконання 
меморандуму про співробітництво у сфері рибного 
господарства

234
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Запорізькій 
області

11690/08-49 Лист17522
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ...
Про направлення постанови щодо закінчення 
виконавчого провадження

235
27.10.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11456/08-40 Лист1-1455-17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо виконання рішень 
суду стосовно передачі земельних ділянок

236
26.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11475/08-46 Лист1.2-8183вих.18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо нелегальної 
діяльності АЗС та АГЗП

237
21.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11484/08-40 Лист10054/13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

238
16.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11490/08-20 Лист455/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ
Про фінансування обласних житлових програм у 
2019 році

239
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11505/08-43 Лист353
КОМЕНДАТУРА ВІЙСЬКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ...
Про нагородження Гришая О.О. та інших

240
16.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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11510/08-46 Лист60/6-1269
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПАТ 
"Мелітопольський м'ясокомбінат"

241
23.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11519/08-46 Лист1.2-8184вих.18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання дозвільних та погоджувальних 
документів на зведення АГЗП "Белгаз"

242
21.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11537/08-46 Лист10934/45/03/04-2
КОМУНАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП
Про звернення ПАТ "Запоріжавтотранс" щодо 
банеру з непристойним змістом

243
08.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11552/08-43 Лист101/2423
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Гайдая Д.В. та інших

244
28.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11567/08-46 Лист10855/43/3-2018
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП
Про надання інформації щодо дозволів на викиди в 
атмосферне повітря ТОВ "Фірма "Адат"

245
23.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11568/08-46 Лист10856/43/3-2018
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП
Про надання інформації щодо дозволів на викиди в 
атмосферне повітря ФОП Малишев

246
23.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11594/08-40 Лист10140/13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ  УКРАЇНИ
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

247
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11620/08-51 Лист34/01-1733
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ...
Про встановлення комплекту обладнання 
підсистеми збору 
телеметріїінформаційно-комунікаційних систем 
системи кіберзахисту державних інформаційних 
ресурсів

248
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11663/08-40 Лист17460
ЯКИМІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про повернення земельної ділянки Котелевець 
Д.М. на користь Запорізької ОДА

249
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

11621/08-20 Лист01-08/942
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2019 
році на придбання автомобілів

250
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура

11645/08-46 Лист1-1455-17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про витяги з ДРРПНМ та ухвали Якимівського 
районного суду на земельні ділянки Долгої С.Г., 
Керекеші В.Г., Триполець І.В.

251
26.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11679/08-46 Лист13/2-163вих18
Про посилення охорони службових приміщень 

252
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

11638/08-22 Лист10/1809/1
Про погодження планів утримання доріг 
державного значення на 2019 рік

253
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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11516/08-46 Лист6551/39/107/01-2
Про надання інформації щодо договору закупівлі 
робіт, укладеного між Департаментом капітального 
будівництва ЗОДА та ТОВ "Євробудкомплект"

254
27.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11517/08-46 Лист6445/39/107/01-2
Про адміністративне правопорушення, пов'язане з 
корупцією

255
21.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

11433/08-46 Лист18786/41/32/03-2
Про надання інформації щодо перевірки автобусу

256
16.11.2018від

№
від 26.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

11551/08-07 Постанова228
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

257
26.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

11677/08-22 Лист11317/17.2/7-18
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ...
Про відкрите обговорення схвалених проектів 
постанов НКРЕКП 04.12.2018

258
30.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна авіаційна служба України

11512/08-51 Лист1.14-14391-18
Про готовність отримання кореспонденції через 
СЕВ ОВВ

259
26.11.2018від

№
від 27.11.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11670/08-29 Лист16-18161/161
Про проведення штабного тренування

260
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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11570/08-22 Лист5
Про надання протоколу засідання штабу з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій

261
27.11.2018від

№
від 28.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

11600/08-41 Лист205/01/17/5-18
Про проведення Інвестиційного Форуму 
Україна-ЄС з відновлювальної енергетики 
18.12.2018 в м. Київ

262
27.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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

11610/08-22 Лист11183/17.1.1/7-1
Про проведення засідання НКРЕКП у формі 
відкритого слухання 30.11.2018 в м. Київ

263
28.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11678/08-22 Лист11255/16/7-18
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ....
Про відкрите засідання НКРЕКП 04.12.2018 в м. 
Київ

264
22.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

11672/08-47 Лист43-01/57103/18
Про результати спеціальної перевірки Закарлюки 
О.В.

265
27.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

11688/08-42 Лист185/40/22-18
Про участь у навчанні за програмою MARTA 
"Доброчесність державних службовців" 
13-22.03.2019

266
29.11.2018від

№
від 30.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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11601/08-32 Лист01-21/1148
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ УКРАЇНИ
Про утворення територіальних органів Державної 
служби

267
23.11.2018від

№
від 29.11.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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