
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.12.18 по 14.12.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

12084/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про виділення коштів на утеплення будівлі КУ 
"Запорізький дитячий будинок-інтернат" ЗОР

1
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12085/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я) 
Про виділення коштів на закупівлю 
спецавтомобілів ШМД для госпітальних округів 

2
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12086/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент освіти) 
Про нагородження Камінської В.А.

3
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12087/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент освіти) 
Про нагородження Яценко О.М., Єршової В.О.

4
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12088/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент культури) 
Про нагородження Гіпсмана Я.Л.

5
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12125/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту населення)
Про забезпечення підвищення готовності 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА для роботи у повсякденній 
діяльності та в особливий період

6
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
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12208/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення волонтерів волонтерської групи 
"Підтримай армію"

7
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12254/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про Організаційно-методичні вказівки на 2019 рік 
щодо навчання населення Запорізької області діям 
у надзвичайних ситуаціях

8
13.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12255/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету для 
забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв КУ "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

9
13.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12292/08-20 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про пропозиції щодо формування обласного 
бюджету на 2019 рік

10
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12293/08-25 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про включення об'єктів до Регіональної програми 
будівництва...

11
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12294/08-31 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі товарів

12
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12295/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів для облаштування будівель 
КУ "Запорізький обласний клінічний онкологічний 
диспансер" ЗОР системами автоматичної пожежної 
сигналізації

13
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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12299/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про нагородження Борзенка Ю.В.

14
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

12306/08-01 Закон України2648-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2018 рік"

15
06.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Верховна Рада України

12307/08-01 Закон України2643-VIII
Про припинення дії Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і 
Російською Федерацією

16
06.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12308/08-01 Закон України2547-VIII
Про внесення зміни до статті 12 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей"

17
18.09.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12309/08-01 Закон України2619-VIII
Про внесення змін до додатків N 3 та N 7 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2018 
рік" щодо забезпечення захисту інформації в 
інформаційних ресурсах Центральної виборчої 
комісії

18
22.11.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12310/08-01 Закон України2629-VIII
Про Державний бюджет України на 2019 рік

19
23.11.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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12311/08-01 Закон України2628-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок 
окремих податків і зборів

20
23.11.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

12194/08-15 Лист04-19/12-2456
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про порушення чинного законодавства НДУ 
Кривохатьком В.В.

21
06.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

12370/08-08 Депутатське звернення04-34/11-258956
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про робочу групу щодо моніторингу ситуації з 
виплати заробітної плати

22
11.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

12069/08-08 Депутатське звернення213/837-18
НДУ ШКРУМ А.І.
Про умови оплати праці держслужбовців 
райдержадміністрацій

23
03.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12099/08-08 Депутатське звернення3404
НДУ ШЕВЧЕНКО О.Л.
Про забезпечення пільгового проїзду учнів до місць 
навчання

24
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

12279/08-08 Депутатське звернення1865п-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про розгляд звернення гр. Яланської А.М. щодо 
оздоровлення дитини та надання пільг на 
комунальні послуги

25
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12280/08-08 Депутатське звернення3253-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про розгляд звернення гр. Синициної О.М. щодо 
надання соціальної допомоги

26
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
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12289/08-08 Депутатське звернення1152Д/ОБР
НДУ НОВИНСЬКИЙ В.В.
Про церковне зібрання

27
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

12261/08-48 Лист350/172/1/1080/п
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2533
Про надання інформації щодо ремонту техніки

28
05.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12296/08-48 Лист350/313/1/1117
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1840
Про оцінку майна, яке підлягає примусовому 
відчуженню

29
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12314/08-48 Лист350/313/1/1118
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1840
Про примусове відчуження авіаційних двигунів 
ТОВ "Майкер Інвест"

30
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Громадські об'єднання

12159/08-43 Лист41
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про нагородження Говорухи М.С.

31
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12248/08-43 Лист30/1
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Блинова В.П.

32
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

12060/08-48 Лист5414
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1978
Про надання пропозицій щодо фінансування у 
2019-2020 роках військових частин, які 
дислокуються на території Запорізької області 

33
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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12063/08-28 Лист2269/07-07-18
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про створення регіональної комісії з реабілітації

34
03.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12070/08-35 Лист05-12/44-18
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ "ДИВО-ДИТИНА"
Про сприяння в проведенні Премії

35
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12074/08-22 Лист1/1046
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 
ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ"
Про взаємодію у сфері судноплавства

36
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12089/08-37 ЛистФ5МЕС-01/972
ФІЛІЯ "ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ 
РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І 
СПОРУД"
Про надання копії Положення про порядок 
встановлення пам'ятних знаків...

37
29.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12093/08-37 Лист145
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ
Про допомогу у оформленні гуманітарної допомоги

38
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12132/08-41 Листб/н
ТОВ "ДТЕК"
Про участь у круглому столі "Двостороння 
співпраця "Україна-Данія"... 12.12.2018 (м. Київ)

39
06.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12144/08-40 Лист41(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

40
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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12145/08-40 Лист42(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

41
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12146/08-40 Лист43(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

42
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12147/08-40 Лист44(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

43
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12148/08-40 Лист45(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

44
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12149/08-40 Лист47(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

45
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12150/08-40 Лист46(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

46
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12157/08-21 Листб/н
СОЦІАЛЬНА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА "ЧЕСНИМ 
КУРСОМ"
Про майновий захист фізичних та юридичних осіб 
регіону

47
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12160/08-40 ЛистН-21/1391
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання копії розпорядження щодо надання в 
постійне користування земельної ділянки площею 
6.0843 га

48
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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12161/08-40 ЛистН-21/1392
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання копії розпорядження щодо надання в 
постійне користування земельної ділянки площею 
0.1692 га

49
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12199/08-48 Лист154/12/3916
КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 
СИЛ ЗСУ
Про відтермінування накладення арешту на фонди 
оздоровчої бази "Тюльпан"

50
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12218/08-43 Лист10
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРИ 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОДА
Про нагородження Колиганової Н.А. (інші)

51
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12230/08-48 ЛистНЗ-1-09/996
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про створення комісії щодо взаємодії з органами 
місцевого самоврядування та військовими 
комісаріатами

52
05.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12244/08-21 Лист315/01-18
ДП "ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
Про вирішення питання використання порталу ДП, 
як платформи для надання адміністративних послуг 

53
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12246/08-23 Лист12-12
ТОВ "АГРО ЦЕНТР УКРАЇНА"
Про співробітництво

54
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12258/08-48 Лист1/6947
КОМАНДУВАЧ ВІЙСЬК ОПЕРАТИВНОГО 
КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ"
Про щодобове донесення щодо виконання заходів 
правового режиму воєнного стану

55
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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12263/08-38 Лист113
ВИДАВНИЦТВО "ЛЕВАДА"
Про закупівлю історико-мистецького альманаху "За 
Україну, за її волю!"

56
06.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

12290/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ КОВАЛЕНКО В.В.
Про скаргу на дії ПАТ "Запоріжгаз"

57
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12347/08-40 Лист16279
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про орендну плату за користування земельною 
ділянкою ПП "Барт-Будсервіс"

58
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12361/08-51 Лист4270/232
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ТЕЗІС"
Про підписання Акту щодо створення комплексної 
системи захисту інформації 

59
11.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Посольства

12247/08-41 Лист61310/36-200-27
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ТУРЕЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про участь у презентаційних заходах

60
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Приазовський національний природний парк

12291/08-39 Лист878/08-04
Про початок проведення днопоглиблювальних 
робіт

61
11.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

12106/08-49 Ухвала640/18007/18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про ухвалу суду у справі Вітко А.Л.

62
26.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12107/08-49 Ухвала640/18007/18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про ухвалу суду у справі НДУ Вітко Вітко А.Л.

63
12.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12108/08-49 Ухвала908/72/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ПАТ "Янцівський 
гранітний кар`єр"

64
04.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12275/08-49 Ухвала808/1699/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом ГУ ДФС у 
Запорізькій області

65
04.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12344/08-49 Лист640/18007/18
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію постанови суду у справі НДУ Вітко А.Л. 
(№640/18007/18/10102/2018)

66
06.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12345/08-49 Постанова640/18007/18
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про постанову суду у справі НДУ Вітко А.Л.

67
06.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

12234/08-18 Лист2516-18
Про звернення, які надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом листопада 2018 року

68
10.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

12048/08-03 Розпорядження944-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
та впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2020 року

69
21.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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12050/08-06 Доручення48660/1/1-18
(П. Розенко) Про забезпечення вчасного та 
ефективного використання коштів субвенції з 
держбюджету за призначенням

70
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12051/08-06 Доручення46878/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про своєчасне забезпечення виплати заробітної 
плати педагогічним та медичним працівникам

71
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12052/08-06 Доручення37182/15/1-18
(В. Гройсман) Про встановлення державних 
символів

72
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12053/08-06 Доручення406/135/1-18
(В. Кириленко) Про передачу закладів вищої освіти 
I-II рівнів акредитації, що мають статус окремих 
юридичних осіб, у спільну власність 
територіальних громад

73
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

12066/08-06 Доручення48973/0/1-18
(В. Гройсман) Про стан заробітної плати 
працівників бюджетної сфери

74
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12112/08-06 Доручення48655/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 06.12.2018 до  м. Києва

75
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12126/08-06 Доручення48443/1/1-18
(П. Розенко) Про проведення розрахунків за 
природний газ

76
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12134/08-06 Доручення49191/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення позачергового засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС 11.12.2018

77
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11
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з/п

Джерело  інформації 
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12135/08-06 Доручення47973/1/1-18
(В. Федорчук) Про потребу у коштах держбюджету 
на 2018 рік для відшкодування вартості препаратів 
інсуліну хворим на цукровий діабет

78
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12136/08-03 Розпорядження926-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

79
05.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12137/08-03 Розпорядження942-р
Про внесення змін до пункту 2 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 717

80
14.11.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12178/08-06 Доручення49069/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 07.12.2018 до м. Києва

81
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12184/08-06 Доручення48325/1/1-18
(В. Гройсман) Про проведення урочистої церемонії 
покладання квітів до пам'ятного знака "Воїнам 
Чорнобиля" 14.12.2018 у м. Києві

82
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12186/08-03 Постанова1021
Про затвердження Державної цільової програми з 
фізичної, медичної, психологічної реабілітації і 
соціальної та професійної реадаптації учасників 
антитерористичної операції та осіб, які брали 
участь у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації 
в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, на період до 2022 року

83
05.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12
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12192/08-03 Постанова1022
Про затвердження Державної стратегії реалізації 
державної політики забезпечення населення 
лікарськими засобами на період до 2025 року

84
05.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12197/08-04 Витяг з протоколуВП 50
(В. Гройсман) 1. Про соціальний захист осіб з 
інвалідністю, створення умов доступності їх до 
медичних та освітніх послуг, а також до об'єктів 
громадського та цивільного призначення

85
05.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12204/08-06 Доручення47672/13/1-18
(В. Гройсман) Про взаємодію з Центром 
координації та взаємодії органів державної влади з 
військовим командуванням при Міноборони

86
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12225/08-03 Розпорядження469-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції державної системи професійної 
орієнтації населення

87
04.07.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12232/08-04 Протокол наради 
(засідання)

49191/1/1-18
(Г. Зубко) Про заходи щодо протидії загрозам під 
час ускладення погодних умов на території України 
12-13 грудня 2018 року

88
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12235/08-06 Доручення48913/1/1-18
(С. Кубів) Про припинення втручання в роботу 
ТОВ "Гірничодобувна компанія "Мінерал"

89
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12313/08-06 Доручення48815/1/1-18
(С. Кубів) Про нагородження Малашенка К.К.

90
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12333/08-17 Лист24259/0/2-18
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у листопаді 2018 року

91
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13
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12335/08-03 Розпорядження965-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки 
на 2018 рік

92
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12350/08-17 Лист24300/0/2-18
(С. Дехтяренко) Про участь у нараді з питань 
запобігання корупції 19.12.2018 (м. Київ)

93
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

12351/08-06 Доручення41376/4/1-18
(Г. Зубко) ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію, яка склалася на підприємстві

94
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12352/08-06 Доручення48837/1/1-18
(Г. Зубко) Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

95
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12353/08-03 Розпорядження979-р
Про передачу будівлі у власність територіальної 
громади смт Приазовське

96
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

12284/08-39 Лист5/4.1-8/13435-18
Про облік територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду

97
13.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

12067/08-41 Лист4603-04/53867-0
Про проведення "2-го Марокканського  і 
Західноафриканського нафтогазового саміту" 
06-07.02.2019 (м. Марракеш, Королівство 
Марокко)

98
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12140/08-31 Лист4603-04/54114-0
Про Перелік виставок і ярмарків, які 
проводитимуться в Україні у 2019 році

99
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

14
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12185/08-41 Лист3611-06/54157-0
Про проведення нового формату Програми "Fit for 
Partnership with Germany"

100
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12270/08-37 Лист4503-06/54656-0
Про погодження плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року у 2019 році

101
13.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12332/08-21 Лист3213-08/54708-0
Про доцільність визначення суб’єкта управління 
нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. 
Бердянськ, вул. Піонерська, 59

102
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ 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

12193/08-20 Лист22/4.2-5415-18
Про фінансування завдань та заходів, визначених 
Державною цільовою програмою відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України

103
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

12198/08-38 Лист08-03/07-12
Про запрошення на дипломатичне прийняття 
"Скарби нації" 16.01.2019 (м. Київ)

104
07.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

12331/08-22 Лист14230/25/10-18
Про участь у нараді з питань щодо боротьби з 
нелегальними перевезеннями 20.12.2018 (м. Київ)

105
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

12206/08-37 Лист6020/10-1/13-18
Про участь у нараді з питань охорони культурної 
спадщини 22.12.2018 (м. Київ)

106
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

15
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12245/08-37 Лист661/18-18
Про проведення семінар-наради "Релігійна ситуація 
в Україні" 27.12.2018 м.Київ

107
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

12286/08-44 Лист9802/14
Про участь в заході "Вшанування Герої Небесної 
Сотні як модель взаємодії громадського сектору, 
державних та місцевих органів влади для 
поширення цінностей Майдану" 17.12.2018 (м. 
Київ)

108
13.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Міністерство оборони

12046/08-48 Лист220/7227
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впорядкування питань, пов'язаних із 
військовополоненими та інтернованими особами"

109
08.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12326/08-48 Лист220/7183
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Положення "Про підготовку і 
проведення призову громадян України на строкову 
військову службу..."

110
06.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12369/08-48 Лист286/1/6319
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА 
ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Про укладення договорів на постачання продукції 
та надання послуг тилового призначення

111
30.11.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

12047/08-20 Лист7/7.1/14130-18
Про надання пропозицій стосовно розподілу 
бюджетних асигнувань загального та спеціального 
фондів державного бюджету в розрізі 
інвестиційних програм

112
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

12068/08-21 Лист7/19.8/14040-18
Про протокольне доручення робочої групи з 
вироблення єдиних підходів до розвитку 
адміністративних послуг в регіонах

113
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12138/08-26 Лист7/11.2/14291-18
Про подання звітності за 2018 рік

114
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12239/08-43 Лист7/23.1/14486-18
Про нагородження Шокарева В.С.

115
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12315/08-26 Лист7/11.1/14576-18
Про надання щоденної інформації щодо роботи 
комунальних служб з ліквідації наслідків негоди

116
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12049/08-28 Лист24036/0/2-18/53
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації Концепції державної системи 
професійної орієнтації населення

117
10.01.2019від

№
від 10.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12097/08-35 Лист24055/0/2-18/25
Про надання інформації щодо фахівців, які 
проходили навчання в рамках проекту "Створення 
системи надання послуг раннього втручання" 

118
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12115/08-28 Лист24082/0/2-18/61
Про моніторинг надання соціальних послуг у 2018 
році

119
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12116/08-35 Лист24100/0/2-18/38
Про стан імплементації Пекінської декларації 

120
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12127/08-28 Лист24140/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

121
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12213/08-28 Лист24296/0/2-18/39
Про забезпечення контролю за розподілом 
гуманітарної допомоги

122
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12214/08-28 Лист24273/0/2-18/29
Про надання інформації щодо створення 
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізичними можливостями

123
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12334/08-28 Лист24508/0/2-18/52
Про розгляд наказу "Про внесення змін до Умов 
оплати праці працівників закладів охорони здоров'я 
та установ соціального захисту населення"

124
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12336/08-28 Лист24509/0/2-18/52
Про розгляд проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 
29.09.2010 № 875"

125
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12337/08-28 Лист24450/0/2-18/61
Про сприяння у проведенні круглих столів на тему: 
"Паліативна допомога дітям"

126
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

12114/08-20 Лист05110-14-6/3239
Про прийняття Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2019 рік"

127
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12122/08-20 Лист07010-07-6/3244
Про виплату заробітної плати педагогічним 
працівникам

128
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

18
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12128/08-35 Лист01-8134/46
Про вдосконалення механізму розподілу путівок

129
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

12182/08-20 Лист01/03-23/03365
Про затвердження в обласному бюджеті 
міжбюджетного трансферту для фінансування 
видатків щодо підготовки кваліфікованих 
робітників

130
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12285/08-43 Лист01/03-28/03360
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Хархардіній Л.В.

131
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

12271/08-42 Лист3418/21-10
Про звільнення осіб за корупційні правопорушення

132
06.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

12200/08-20 Рішення27
Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку

133
28.11.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12202/08-21 ЛистК-86
Про надання адміністративної послуги ФОП 
Крижановській І.Л.

134
10.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12205/08-20 Рішення26
Про встановлення розміру орендної плати за землю

135
28.11.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

12249/08-39 Лист01/03-23/03384
Про співробітництво в організації 
"ЕкоФоруму-2019"

136
13.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

12362/08-20 Лист02-13/881-4
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році

137
06.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12363/08-20 Лист02-13/893-3
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році

138
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

12061/08-20 Лист3291/21-13
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році

139
27.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

12268/08-22 Лист08/09-3952
Про припинення газопостачання КП 
"Дніпрорудненські теплові мережі"

140
07.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12341/08-20 Лист08/09-1699
Про виділення коштів з фонду ОНПС на 2019 рік

141
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

12349/08-40 Лист01-38/3878
Про залишення без розгляду листа від 26.11.2018 
№ 01-44/3774

142
10.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
20



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

12229/08-30 Лист02-01-17/3321
Про приєднання до ОТГ мешканців 
Менчикурівської сільської ради 

143
05.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

12168/08-08 Депутатське звернення1ОС
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про перевірку ТОВ "Еталон 1", ТОВ "Профтаксі 
1", ТОВ "Альфа Транс"

144
16.11.2018від

№
від 11.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12169/08-08 Депутатське звернення11/12/18-5МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів

145
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12170/08-08 Депутатське звернення215
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про ситуацію з пасажироперевезеннями на 
території с. Костянтинівка

146
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12224/08-08 Депутатське звернення118-18
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про пропозиції ОТГ для фінансування заходів

147
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12252/08-08 Депутатське звернення279
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про фінансування соціального проекту "Зелена 
садиба Атманаю" на 2019-2020 роки

148
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12327/08-08 Депутатське звернення101
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування з обласного бюджету озеленення 
території Кушугумського НВК "Школа І-ІІІ 
ступенів - гімназія "Інтелект"

149
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12328/08-08 Депутатське звернення102
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування з обласного бюджету придбання 
спеціалізованої техніки (трактору) для 
Кушугумської селищної ради Запорізького р-ну

150
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

12057/08-54 Розпорядження173-р
Про скликання двадцять шостої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання

151
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

12166/08-54 Лист5267/01-27
Про участь Паскевського О.І. у тренінгу проекту 
"Проміс" 19-20.2018

152
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

12357/08-08 Депутатське звернення66
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ПЕК
Про виділення коштів на фінансування Програми 
"Сільське подвір`я"

153
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12358/08-08 Депутатське звернення65
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ПЕК
Про виділення коштів з фонду ОНПС

154
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12359/08-08 Депутатське звернення69
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ПЕК
Про виділення коштів на фінансування програми 
"Безпечне місто Запоріжжя"

155
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12360/08-08 Депутатське звернення67
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ПЕК
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році

156
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

12075/08-22 Лист1/08-01-646
Про внесення змін в дозвільні документи 
перевізників

157
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

12055/08-22 Лист001-43/18299
Про оплату за спожиту електроенергію ТОВ 
"ЗТМК"

158
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12056/08-22 Лист001-43/18300
Про оплату за спожиту електроенергію ТОВ 
"ЗТМК"

159
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12203/08-22 Лист001-43/18317
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

160
07.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12260/08-22 Лист001-43/18469
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

161
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12316/08-22 Лист001-43/18521
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

162
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

12072/08-22 Лист1/05-н-18699/7
Про постачання в Україну продукції російського 
виробника

163
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

23



№
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

12151/08-43 Лист09/24-1971
Про нагородження Шкуріна М.Б. (інші)

164
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12322/08-22 ЛистВС/02-1994
Про запрошення на урочистості з нагоди 
заснування підприємства 21.12.2018

165
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12373/08-22 Лист03/03-1983
Про проведення моніторингу на території 
підприємства

166
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

12267/08-40 Лист11-10-35/327
Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок

167
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

12188/08-48 Лист3/33/33/2-3183
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про виділення коштів з обласних (цільових) 
Програм у 2019 році

168
07.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12189/08-48 Лист37/1893
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про виділення коштів з обласних (цільових) 
Програм у 2019 році

169
04.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12325/08-48 Лист37/197
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про надання подарунків дітям військовослужбовців

170
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12355/08-48 Лист243
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2189
Про привітання дітей військовослужбовців з 
новорічними святами

171
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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12277/08-37 Лист159-пк
ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про урочистості з нагоди Дня енергетика 
18.12.2018

172
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

12129/08-22 Лист25
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

173
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12163/08-22 Лист02/18
ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМСНАБ"
Про обстеження промислового майданчика

174
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12219/08-39 Лист111/01
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ І 
РИБАЛОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ
Про вирішення питання щодо тимчасової заборони 
полювання 

175
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12220/08-22 Лист172
ТОВ "ТРИАДА ЛТД КО"
Про співробітництво з Казахськими партнерами 

176
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12227/08-22 Лист12/12-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про дострокове розірвання договору на 
перевезення пасажирів

177
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12262/08-22 Лист10/10/18-10
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про фінансування заходів на підтримку екологічної 
безпеки підприємства

178
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12317/08-40 Лист14/01
ТОВ "ІНВАР"
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки

179
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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12368/08-40 Лист45
ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою

180
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12371/08-49 Лист908/73/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про позовну заяву 

181
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

12077/08-35 Лист1944
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про запрошення на новорічні свята 19.12.2018

182
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12083/08-18 Лист381
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 19.12.2018

183
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

12091/08-37 Лист6/01
КУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА 
СИСТЕМА" ПРИАЗОВСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про закриття районної бібліотеки

184
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12092/08-42 Лист236
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ
Про затвердження нового штатного розпису з 
новою тарифікацією

185
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12094/08-22 Лист01-1/3068
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про граничні споживання електричної енергії на 
січень 2019 року

186
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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12158/08-50 Лист31
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про виділення приміщення для проведення 
20.12.2018 круглого столу

187
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

12191/08-24 Лист24-2018
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗРУ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО
Про проведення круглого столу з питань 
забезпечення житлом учасників АТО 14.12.2018

188
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

12210/08-20 Лист17383
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості за послуги з 
водопостачання

189
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12243/08-26 Лист59-01/18
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення семінару з питань альтернативної 
енергетики в багатоквартирному будинку

190
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12288/08-43 Лист161
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"
Про присвоєння почесного звання Зубко Т.В.

191
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12320/08-50 Лист133/0/1-18
РАДА АДВОКАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про запрошення на урочисті заходи 19.12.2018 

192
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

12321/08-46 Лист31/8-5995
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про запрошення на відкриття сервісного центру в 
м.Пологи 18.12.2018

193
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12330/08-43 Лист134/0/1-18
РАДА АДВОКАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Чеботар Н.А. (та інші)

194
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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12338/08-22 Лист22-АБ-538
ДП "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ"
Про участь у роботі обласної робочої групи з 
контролю за господарською діяльністю, пов'язаною 
з металобрухтом

195
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

12073/08-37 Лист4
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про сприяння вирішенню в 2019 році актуальних 
проблем туристично-рекреаційної сфери 
Запорізької області

196
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

12111/08-49 Лист335/5795/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали у справі ТОВ "Антикор 
Запоріжжя"

197
29.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12273/08-49 Лист326/1132/18/348
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію постанови суду відносно Ніколенка О.В.

198
07.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12346/08-49 Лист333/2700/18
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі №333/2700/18

199
10.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12372/08-49 Лист2/330/25/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури

200
11.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

12098/08-40 Лист62-25/1545
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нотаріально посвідчену згоду на вилучення 
земельних ділянок

201
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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12215/08-40 Лист35-01/3843
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

202
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12356/08-32 Лист01.01-22/2836
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання регіонального замовлення 
Економіко-правничому коледжу ЗНУ в 2019 році

203
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

12187/08-37 Лист01-14/1898
Про участь у молитовному сніданку

204
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

12171/08-16 Лист04-01/2911
(В.Ковальчук) Про заходи з нагоди ДНЯ СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ 19 грудня 2018 року.

205
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

12196/08-16 Лист46-01/2467
(В. Кондратюк) Про досвід Сумської області щодо 
здійснення заходів правового режиму воєнного 
стану

206
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

12312/08-16 Лист02-01/2065
(І. Райнін) Про проведення культурно-мистецьких 
заходів у місцях тимчасової дислокації військових 
частин

207
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

12054/08-02 Указ412/2018
Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із 
децентралізації влади

208
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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№
з/п
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12195/08-02 Указ417/2018
Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка

209
07.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

12120/08-42 Лист01-40/1033
Про виплату надбавки Молодецькому Р.Ф.

210
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12233/08-22 Лист01-27/1047
Про ремонт дороги Т08-19

211
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12281/08-42 Лист01-40/1046
Про преміювання Молодецького Р.Ф.

212
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

12283/08-42 Лист01-16/1144
Про погодження надбавки Попову А.В.

213
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

12305/08-42 Лист01-40/1609
Про погодження надбавки Кошеленку В.О.

214
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

12240/08-42 Лист01.1-18/0628
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Ярмоленко А.І.

215
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

12103/08-42 Лист01-40/1321
Про погодження надбавки Іванову Д.Ю.

216
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12165/08-40 Лист01-40/1323/1
Про надання роз'яснень щодо укладення договору 
оренди земельної ділянки

217
06.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12242/08-42 Лист01-40/1320
Про преміювання Іванова Д.Ю.

218
06.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12329/08-48 Лист01-38/1379
Про проблемні питання з формування та 
розміщення окремого батальйону територіальної 
оборони

219
14.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

12101/08-42 Лист328/01-15
Про погодження надбавки Іщенку О.А.

220
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12102/08-42 Лист327/01-15
Про погодження преміювання Іщенка О.А.

221
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12153/08-20 Лист326/01-25
Про виділення коштів для завершення будівництва 
підвідного газопроводу

222
05.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

12179/08-27 Лист01-25/1126
Про розгляд містобудівної документації

223
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12180/08-27 Лист01-25/1127
Про надання зауважень та пропозицій до 
детального плану території для розміщення 
сонячної електростанції

224
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12181/08-27 Лист01-25/1125
Про надання зауважень та пропозицій до 
детального плану території для розміщення 
сонячної електростанції

225
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12366/08-27 Лист01-25/1120
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

226
07.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

12222/08-42 Лист01-01-29/0769
Про погодження преміювання Свєшнікова В.В.

227
10.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

12110/08-49 Лист2051/03-32
Про відзив на позовну заяву у справі Крамаренко 
Л.А., Рудкіній Н.П.

228
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12121/08-42 Лист03-34/0703
Про виплату матеріальної допомоги Стуленю О.В.

229
30.11.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12152/08-42 Лист03-34/0727
Про погодження звільнення Радченка М.А.

230
06.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

12216/08-42 Лист01-01-16/1023
Про погодження відпустки Грянистому В.І.

231
04.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12217/08-42 Лист01-01-16/1034
Про погодження преміювання Грянистого В.І.

232
06.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12221/08-42 Лист01-01-16/1053
Про погодження звільнення Березовської Г.С.

233
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

12062/08-21 Лист01-08/741
Про надання згоди на безоплатну передачу майна із 
державної власності у комунальну власність

234
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

12304/08-42 Лист01-24/762
Про погодження надбавки Проценку М.Г.

235
11.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

12190/08-22 Лист1-1-042/М-42
Про збереження існуючих та відновлення роботи 
закритих відділень "Укрпошти" району

236
06.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12241/08-42 Лист01-26/0966
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Крупському А.Є.

237
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

12364/08-42 Лист01-06/980
Про погодження преміювання Романенко Н.А.

238
05.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12365/08-42 Лист01-06/981
Про погодження виплати надбавки Романенко Н.А.

239
05.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

12076/08-20 Лист01-23/1357
Про виділення коштів на часткову компенсацію 
втрат доходів районного бюджету

240
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12282/08-42 Лист01-35/1365
Про погодження надбавки Бєлічеву С.А.

241
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

12251/08-42 Лист01-12/180
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

242
06.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12300/08-40 Лист01-36/486
Про сприяння в оформлені документів на земельні 
ділянки Сидоренко С.А., Богданюк К.К.

243
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12301/08-40 Лист01-36/485
Про сприяння у виділені земельних ділянок 
учасникам АТО Розівського району 

244
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12340/08-22 Лист01-36/460
Про вирішення питання щодо перевезення 
пасажирів в межах району

245
30.11.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

12130/08-48 Лист01-11/0738
Про забезпечення паливо-мастильними 
матеріалами

246
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12269/08-42 Лист01-11/0746
Про погодження надбавки Сушку Б.В.

247
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

12167/08-27 Лист01-46/0735
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
детального плану території

248
27.11.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12342/08-42 Лист01-46/0776
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

249
11.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

12059/08-20 Лист2375/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на придбання автогрейдера

250
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12071/08-22 Лист1686
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до розкладу та маршруту руху за 
договором №5/14

251
30.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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12080/08-27 Лист02-123/1781
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів

252
03.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12081/08-27 Лист02-05-11/3254
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів

253
03.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12095/08-25 Лист01-48/3657
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ситуацію з заміною теплотраси на об`єктах 
Широківської сільської ради

254
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12156/08-20 Лист01-32/1210
Про виділення коштів з ОНПС Кушугумському 
НВК " Гімназія "Інтелект" 

255
30.11.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12211/08-20 Лист01-24/2745
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

256
06.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12228/08-30 Лист02-01-17/537
МЕНЧИКУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про приєднання мешканців Менчикурівської 
сільської ради до Веселівської ОТГ

257
06.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12298/08-22 Лист01-13/224
НАТАЛІВСЬКИЙ НВК "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НЗ 
- ДНЗ"
Про співпрацю з ТОВ "Запорізька перевізна 
компанія"

258
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ 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

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

12303/08-20 Лист767
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
сільського будинку культури

259
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12319/08-20 Лист02-01-28/1616
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів з фонду ОНПС в 2019 році

260
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12323/08-20 Лист01-32/1259
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання сміттєвозу

261
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райрада

12302/08-22 Лист405
Про включення до плану ремонту або 
реконструкції автошляху Токмак-Пологи

262
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

12100/08-50 Доповідна записка14д/04-01
Про плани діяльності з внутрішнього аудиту

263
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

12209/08-20 Лист02.1-26/03.2/137
Про Перелік природоохоронних заходів на 2019 рік

264
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

36



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12082/08-21 Лист02-01-13/0833
Про списання майна Управлінням

265
07.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління містобудування та архітектури

12164/08-21 Лист02-10/225
Про виділення зали на 18.12.2018

266
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

12104/08-49 Лист22-з/807/19/18
Про додаткову постанову суду у справі Апатрова 
С.П.

267
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12105/08-49 Лист22-ц/807/256/18
Про постанову суду у справі ТОВ "НВП "Аверс"

268
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12109/08-49 Лист22-ц/807/357/18
Про судову повістку виклик до суду у справі 
Ітунгулу В.Ф.

269
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

12223/08-33 Лист02/14-02/6048
Про транспортування важко травмованого 
Фурмана А.Є.

270
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

12367/08-20 Лист3359/9/08-01-07-
Про надання звітів щодо податків і зборів

271
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12257/08-40 Лист890/0/92-18-ДК/
Про надання документів, матеріалів та іншої 
інформації, необхідних для здійснення державного 
нагляду (контролю) за використанням та охороною 
земель

272
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

12207/08-23 Лист03-11-14/6740
Про запровадження карантинного режиму у зв'язку 
з виявленням амброзії полинолистої та повитиці 
польової

273
25.10.2018від

№
від 12.12.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

12324/08-28 Лист04-11-14/7909
Про підсумки проведення оздоровчої кампанії 2018

274
10.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

12096/08-46 Лист7616/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо суми граничних 
торгівельних надбавок на продовольчі товари

275
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12113/08-46 Лист1431/01/14-2018
Про придбання легкових автомобілів

276
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

12172/08-49 Ухвала908/74/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ " 
Янцівський гранітний кар`єр"

277
05.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання паперовий паперова

12343/08-49 Ухвала908/1616/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Агротіс"

278
06.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

12318/08-40 Лист06/4-237
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

279
12.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Запорізька обласна рада професійних спілок

12256/08-50 Лист01-12/221
Про продовження терміну дії посвідчення 
Сластьона В.М.

280
13.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

12141/08-46 Лист24-32-376
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 05.12.2018

281
06.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12142/08-46 Лист24-32-377
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 06.12.2018

282
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12143/08-46 Лист24-32-378
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку з 07.12-09.12.2018

283
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12265/08-46 Лист24-32-380
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 10.12.2018

284
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12266/08-46 Лист24-32-383
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 11.12.2018

285
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

12276/08-49 Лист22-ц/807/343/18
Про додаткову постанову суду від 04.12.2018

286
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

12174/08-48 Лист463/пр
Про проведення призову громадян на строкову 
військову службу восени 2018 року

287
03.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12175/08-43 Лист647/ф
Про нагородження Бабіна К.А. (та інші) 

288
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

12176/08-20 Лист646/ф
Про виділення коштів для закупівлі бланків

289
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

12231/08-48 Лист653/ф
Про надання інформації щодо матеріальних засобів 
та фінансових ресурсів в напрямку територіальної 
оборони області

290
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12250/08-48 Лист2098
Про проведення 17.12.2018 заходу з нагоди 
приведення до присяги військовозобов`язаних

291
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12297/08-48 Лист2109
Про запрошення на складання військової присяги 
17.12.2018

292
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

12339/08-22 Лист221-р
Про реформу ринку електроенергії

293
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

12272/08-49 Лист808/4077/17/393
Про копію ухвали суду щодо відкладення справи та 
виклик на 20.12.2018

294
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12274/08-49 Лист0840/2951/18
Про копію ухвали суду у справі від 27.11.2018 № 
08420/2951/18

295
27.11.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

12354/08-22 Лист02-47/5278
Про передачу автомобілів у тимчасове безоплатне 
користування

296
13.12.2018від

№
від 14.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

12058/08-49 Лист17732
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГТУЮ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про відкриття виконавчого впровадження у справі 
Долгої С.Г.

297
30.11.2018від

№
від 10.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12065/08-46 Лист13738/73/-2018
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо майна ДНЗ 
"Запорізьке вище професійне училище моди та 
стилю"

298
06.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12090/08-29 Лист25-01/08-1298
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Про укриття працівників у разі виникнення 
надзвичайної ситуації

299
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12259/08-46 Лист9091/70/01-2018
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копії дозволу на встановлення 
бігборду в с. Інженерне

300
11.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12264/08-46 Лист6/2-10218/Нв-18
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про фінансування заходів обласної Програми

301
07.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12278/08-43 Лист1967/02
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про нагородження Назаренка П.Г.

302
12.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

12064/08-46 Лист1.2-5518-18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про перелік суб'єктів господарської діяльності, що 
займаються роздрібною торгівлею пальним

303
05.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12124/08-46 Лист6-2/4214вих18
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо захисних споруд 
цивільного захисту

304
03.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12173/08-46 Лист1.3-453-16
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про позови щодо витребування у Кулієва В.Е. 
земельної ділянки

305
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

12131/08-46 Лист08-365вих-18
Про надання інформації з питань відпочинку та 
оздоровлення дітей

306
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12287/08-46 Лист17/2-577-16
Про вчинення кримінального правопорушення 
НДУ Кривохатьком В.В.

307
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

12154/08-20 Лист5/1879
Про надання інформації щодо суми компенсації 
Службі автодоріг за листопад 2018 року

308
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12155/08-20 Лист12/1877
Про вирішення питання одержання коштів в рамках 
"митного експерименту"

309
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

12162/08-40 Лист08-04/4460
Про надання згоди на передачу земельної ділянки

310
11.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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12348/08-46 Лист08-04/4321
Про пропозиції щодо фінансування заходів 
обласної Програми організаційного забезпечення 
діяльності судів

311
30.11.2018від

№
від 14.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

12212/08-37 Лист2301.12-14568/2
Про погодження Плану роботи на 2019 рік

312
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

12078/08-46 Лист6849/39/107/01-2
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

313
10.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12079/08-46 Лист6756/39/107/01-2
Про надання інформації щодо підприємств, у яких 
утворився залишок коштів, що перевищує суму 
помісячних асигнувань

314
04.12.2018від

№
від 10.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

12133/08-46 Лист59/6-2201нт
Про заборгованість із заробітної плати

315
06.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12201/08-46 Лист59/3/3-1863нт
Про надання інформації стосовно Кирюшина І.В.

316
10.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12253/08-46 Лист59/3/2-1854нт
Про тимчасове припинення торгівлі зброєю

317
10.12.2018від

№
від 13.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

12123/08-45 Лист21-38-2204
Про місцезнаходження приміщень для окружних 
виборчих комісій

318
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12117/08-38 Лист02/5355
Про створення страхового фонду документації

319
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12118/08-38 Лист01.4/5347
Про організаційні заходи з евакуації державних 
архівів

320
07.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

12119/08-29 Лист02-18724/162
Про результати виконання завдань щодо 
підвищення готовності до виконання заходів із 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій

321
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12139/08-29 Лист02-18793/161
Про результати проведення штабного тренування

322
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12237/08-29 Лист26-18894/262
Про проведення перевірки стану готовності 
системи цивільного захисту 17-24.12.2018

323
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

12183/08-28 Лист5339/02/05.1-18
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

324
11.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

12177/08-42 Лист23/11/517
Про підвищення кваліфікації у 2019 році

325
10.12.2018від

№
від 11.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

12226/08-47 Лист31-11/61406/18
Про надання роз'яснень з питань конфлікту 
інтересів

326
12.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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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

12236/08-42 Лист191/20/22-18
Про надання інформації щодо здійснення 
дисциплінарних проваджень

327
10.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

12238/08-21 Лист10-15-25188
Про упорядкування обліку юридичних осіб 

328
07.12.2018від

№
від 12.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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