
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.12.18 по 22.12.18

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

12412/08-39 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про проведення регламентних робіт по підтримці 
проектних габаритів з'єднувального каналу 
Молочний лиман - Азовське море

1
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12418/08-31 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про погодження закупівлі за укладанням прямого 
договору з ФОП Яремішин Т.Є.

2
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12497/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Водоп'янова Є.О. та інших

3
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12528/08-31 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі товарів

4
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12541/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту) 
Про підписання наказу "Про організацію укриття 
населення у захисних спорудах"

5
20.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12575/08-40 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 14.11.2017 №604

6
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12591/08-31 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі товарів

7
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12623/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про перерозподіл коштів у рамках фінансування 
заходів Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 2017-2020 роки

8
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12639/08-21 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про виділення додаткових кабінетів

9
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12660/08-29 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту)
Про наказ щодо підсумків проведення 
командно-штабного навчання ЦЗ з Вільнянським 
районом

10
22.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

12664/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про нагородження Піркла Д.О.

11
22.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

12467/08-15 Лист17/5-1328(26546
Про візит делегації Парламенту Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 
20-23.12.2018

12
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України

2



№
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

12423/08-15 Лист04-19/12-2456/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про порушення чинного законодавства НДУ 
Кривохатьком В.В.

13
13.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

12411/08-08 Депутатське звернення04-34/13-260934
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про перелік комісій з призначення житлових 
субсидій

14
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12422/08-15 Лист04-18/11-2180(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗАКОНОДАВЧОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
Про порушення чинного законодавства НДУ 
Кривохатьком В.В.

15
06.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Народні депутати України

12521/08-08 Депутатське звернення187/02-08-16736
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги гр. Томенчук 
О.О.

16
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12522/08-08 Депутатське звернення187/02-08-16790
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги гр. Сиренко 
Ю.Ю.

17
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

12426/08-40 Листб/н
ГР. РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)

18
16.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

3



№
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

12399/08-22 ЛистНЗ-1-09/1005
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження коригування приміських тарифів 
проїзду пасажирів

19
10.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12400/08-40 Листб/н
ПП "АНТОН"
Про надання згоди на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

20
28.11.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12402/08-40 Лист688-12/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою щодо зняття, перенесення, 
збереження родючого грунту та рекультивації 
земель

21
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12427/08-40 Лист01/0288
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про внесення змін до договорів оренди земельних 
ділянок

22
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12474/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ КОВАЛЕНКО В.В.
Про скаргу на дії ПАТ "Запоріжгаз"

23
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12492/08-33 Лист5055
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про результати розгляду заявок на отримання 
субгранту на розвиток регіональних систем 
громадського здоров'я

24
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12499/08-22 ЛистЕЕЦ-17/9109
ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ФІЛІЇ "ЕНЕРГОЗБУТ" АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності

25
10.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4



№
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

12530/08-40 Лист01/0402
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про надання розпорядження щодо розроблення 
робочого проекту землеустрою

26
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12551/08-41 Лист19/12/18
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО_РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності області

27
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12602/08-39 Лист8
ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
МИСЛИВЦІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ 
МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ"
Про вирішення питання щодо відновлення 
полювання в регіоні

28
12.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12641/08-28 Лист181-1
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ УКРАЇНИ
Про підтримку звернення щодо прийняття актів для 
упорядкування оплати праці працівників установ 
соціального захисту населення 

29
17.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12659/08-43 Лист12/10-1.18
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "ЛЕБЕДІЯ"
Про нагородження Ярмаркіної Н.С.

30
10.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Посольства

12473/08-41 Лист1312/RA/2018
ПОСОЛЬСТВО ОАЕ В УКРАЇНІ
Про торговельно-економічне співробітництво

31
13.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

5



№
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

12424/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури

32
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

12383/08-06 Доручення48214/1/1-18
(В. Гройсман) Про виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2018 рік" у січні - 
вересні

33
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12384/08-17 Лист24357/0/2-18
(В. Федорчук) Про внесення змін до законодавчих 
актів з питань автономізації закладів охорони 
здоров'я

34
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12385/08-03 Постанова1061
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для будівництва футбольних полів із 
штучним покриттям у регіонах України

35
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12386/08-03 Розпорядження985-р
Деякі питання удосконалення комунікативної 
роботи органів виконавчої влади

36
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

12387/08-03 Розпорядження993-р
Про віднесення нерухомого майна до сфери 
управління Державної екологічної інспекції

37
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12388/08-06 Доручення50071/0/1-18
(В. Гройсман) Про організацію підготовки та 
проведення перевірок місцевих державних 
адміністрацій

38
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12428/08-03 Постанова1062
Про затвердження Основних засад здійснення 
внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів та внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. 
№ 1001

39
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12429/08-03 Розпорядження988-р
Про затвердження плану комплектування Інституту 
державного управління у сфері цивільного захисту 
слухачами з числа керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією та 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 
на 2019 рік

40
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12430/08-06 Доручення45700/2/1-18
(С. Кубів) Про припинення діяльності незаконно 
створених автозаправних станцій

41
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12447/08-17 Лист24452/0/2-18
(В. Федорчук) ГО "БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
БЕРДЯНСЬК"
Про порушення санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічних режимів

42
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12448/08-03 Розпорядження999-р
Про заходи з підготовки та відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав

43
05.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12452/08-17 Лист24463/0/2-18
(С. Кушнір) Про результати аудиту 
Держводагентства

44
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12463/08-06 Доручення49029/9/1-18
(В. Гройсман) Про робочу поїздки 
Прем'єр-міністра України до Донецької області 
19.12.2018

45
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

7



№
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

12464/08-06 Доручення48926/4/1-18
(С. Кубів) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ 
"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Про перелік об'єктів (заходів), що фінансуються у 
2018 році за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

46
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12489/08-06 Доручення48866/1/1-18
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 06.12.2018 № 412 "Про додаткові 
заходи щодо забезпечення реформ із 
децентралізації влади"

47
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12490/08-06 Доручення49295/1/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік"

48
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12518/08-06 Доручення49028/1/1-18
(В. Кириленко) Про виконання плану пріоритетних 
дій Уряду в 2018 році

49
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12539/08-17 Лист24645/0/2-18
(С. Кушнір) РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про орендну плату за користування земельною 
ділянкою ПП "Барт-Будсервіс"

50
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12583/08-03 Розпорядження1002-р
Питання запровадження та забезпечення заходів 
правового режиму воєнного стану в окремих 
місцевостях України

51
12.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12584/08-06 Доручення48722/1/1-18
(В. Кириленко) НДУ ІЛЬЮК А.О.
Про дефіцит освітньої та медичної субвенції

52
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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12585/08-06 Доручення49051/1/1-18
(В. Гройсман) Про проведення перевірок 
використання коштів підопічних 
будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів 
із залученням представників громадських 
організацій

53
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12586/08-06 Доручення48973/6/1-18
(П. Розенко) Про виплату заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери

54
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12587/08-17 Лист24714/0/2-18
(С. Кушнір) КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА 
РАДА ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про функціонування відділення ПАТ "Укрпошта"

55
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12588/08-17 Лист24735/0/2-18
(В. Федорчук) Про протокольне рішення засідання 
Ради у справах осіб з інвалідністю від 25.10.2018 
року №1

56
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12590/08-06 Доручення49449/1/1-18
(В. Гройсман) Про організацію чергувань 
керівництва та відповідальних працівників органів 
виконавчої влади

57
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12603/08-17 Лист24555/0/2-18
(О. Ілляшенко) Про затвердження плану роботи

58
19.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

12632/08-06 Доручення49540/1/1-18
(В. Кириленко) НДУ БІЛОЗІР О.В.
Про своєчасне забезпечення виплати заробітної 
плати педагогічним та медичним працівникам

59
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12633/08-06 Доручення50307/1/1-18
(Г. Пліс) Про прийняття місцевого бюджету на 
2019 рік

60
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

9



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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12635/08-17 Лист24839/0/2-18
(В. Федорчук) Про анкетування з питань роботи із 
запитами на публічну інформацію у 2018 році

61
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

12662/08-17 Лист24884/0/2-18
(В. Федорчук) РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА 
ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ
Про діяльність ботанічних садів і дендропарків 
України

62
22.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

12523/08-23 Лист37-32-11/27109
Про моніторинг внутрішнього та зовнішнього 
аграрного та продовольчого ринку

63
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

12465/08-21 Лист3612-07/55634-0
Про проведення вебінару з питань підприємництва 
27.12.2018

64
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12555/08-48 Лист2714-11/56067-0
Про надання щорічної доповіді щодо стану 
мобілізаційної готовності за 2018 рік

65
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12578/08-20 Лист4601-06/56180-0
Про опитування експортерів щодо лібералізації 
валютного законодавства

66
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12631/08-41 Лист4101-12/56649-0
Про оформлення разових (індивідуальних) ліцензій

67
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10
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12637/08-21 Лист3213-08/56520-0
Про віднесення нерухомого майна по вул. Ленська, 
45 у м. Запоріжжі, повернутого у власність держави 
за рішенням суду, до сфери управляння Запорізької 
облдержадміністрації

68
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

12599/08-43 Лист01-16/10780
Про нагородження Осадчого С.В.

69
10.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12600/08-43 Лист01/16-10779
Про нагородження Біткова Ю.І. (інші)

70
10.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

12589/08-32 Лист4152/39/14-18
Про надання інформації щодо кількості учнів та 
навчальних закладів

71
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство культури

12413/08-37 Лист487
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ "МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ"
Про надання інформації щодо масових місць 
поховань

72
10.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12663/08-37 Лист1960/18-2/15-18
Про надання інформації щодо ситуації в 
релігійному середовищі

73
21.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

12634/08-34 Лист10050/5.4
Про підтримку фізкультурно-спортивних товариств

74
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12638/08-34 Лист10017/3.3
Про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 
державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 
року

75
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство оборони

12445/08-48 Лист220/7441
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку здійснення заходів під час 
запровадження комендантської години та 
встановлення спеціального режиму 
світломаскування, де введено правовий режим 
воєнного стану"

76
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12615/08-48 Лист220/7561
Про виконані заходи із запровадження та 
забезпечення заходів правового режиму воєнного 
стану

77
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

12380/08-33 Лист25.5-4/33311
Про можливість віднесення місцевих програм 
підтримки закладів охорони здоров'я до державної 
допомоги

78
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12568/08-42 Лист11.3-14/3043/335
Про погодження призначення Бредихіна А.В.

79
17.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

12379/08-19 Лист7/36.2/14683-18
Про реформування місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади

80
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12403/08-26 Лист7/10.4/14403-18
Про стан житлово-комунального господарства

81
11.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12446/08-33 Лист7/19.2/14843-18
Про стан реалізації проектів та здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості

82
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12468/08-26 Лист7/10.1/14890-18
Про застосування ОСББ/ЖБК внесків на 
управління багатоквартирним будинком

83
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12520/08-20 Лист7/19.1/15011-18
Про фінансування об’єктів будівництва футбольних 
полів зі штучним покриттям

84
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12571/08-19 Лист7/19.3/15104-18
Про надання інформації щодо масштабних 
проектів, що реалізовувалися у 2017-2018 роках

85
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12582/08-20 Лист7/19.3/15100-18
Про використання в роботі наказів Міністерства від 
18.12.2018 № 354 та від 18.12.2018 № 355

86
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12596/08-20 Лист7/19.3/13776-18
Про використання в роботі наказів Міністерства від 
29.11.2018 № 326 та від 29.11.2018 № 325

87
04.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12621/08-20 Лист7/19.1/15226-18
Про співфінансування проектів, що реалізуються у 
2018 році за рахунок бюджетної програми 
"Будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям"

88
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12630/08-20 Лист7/19.1/15176-18
Про виконання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2018 №1074

89
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12636/08-26 Лист7/9.1.2/15249-18
Про проведення Міжнародного Водного форуму 
"Яремче-2019" 23-25.01.2019

90
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12643/08-20 Лист7/19.3/13697-18
Про використання субвенції на фінансування 
заходів соц.-економ. компенсації ризику населення, 
яка проживає на території зони спостереження 

91
03.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12644/08-21 Лист7/34.1/13521-18
Про надання інформації щодо планів на 
будівництво чи реконструкцію приміщень під 
ЦНАП у 2018-2019 роках

92
29.11.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12646/08-41 Лист7/31.4/15203-18
НДУ ЮРИНЕЦЬ О.В.
Про надання інформації з питань діяльності 
єврорегіонів

93
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12648/08-41 Лист7/36.2/15204-18
Про виконання Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва

94
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12381/08-20 Лист24624/0/2-18/44
Про використання бюджетних коштів

95
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12389/08-28 Лист24622/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

96
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12516/08-28 Лист24874/0/2-18/39
Про забезпечення контролю плану розподілу 
гуманітарної допомоги

97
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12519/08-35 Лист24828/0/2-18/57
Про розміщення інформаційних матеріалів з питань 
дискримінації жінок

98
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12536/08-28 Лист24959/0/2-18/29
Про надання інформації щодо створення 
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізичними можливостями

99
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12537/08-35 Лист24376/0/2-18/55
Про виконання протокольного рішення засідання 
міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства та 
оновлення складу Комісії

100
12.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12540/08-28 Лист24907/0/2-18/51
Про підготовку звіту щодо стану виконання заходів 
з реалізації Стратегії подолання бідності

101
18.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12542/08-28 Лист18346/0/2-18/61
Про перевірку закладів системи соціального 
захисту з питань додержання та реалізації прав осіб 
з інвалідністю

102
24.09.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

12576/08-20 Лист33040-06-10/339
Про стратегічне та річне планування діяльності 
внутрішнього аудиту

103
19.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12577/08-20 Лист33020-07-5/3392
Про внесення змін до нормативно-правових актів з 
внутрішнього аудиту

104
19.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12401/08-20 Лист01-8351/38
Про фінансування природоохоронних заходів в м. 
Бердянськ на 2019 рік

105
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12438/08-20 Лист01-8365/26
Про фінансування природоохоронних заходів в м. 
Бердянськ на 2019 рік

106
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12524/08-20 Лист01-8360/25
Про співфінасування Програми забезпечення 
громадян лікарськими засобами

107
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

12410/08-20 Лист01-01-30/5108
Про виділення коштів на придбання витратних 
матеріалів для ДЗ "СМСЧ № 1"

108
11.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

12453/08-26 Лист06/03-24/03443
Про ремонт ділянки теплової мережі

109
14.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12454/08-21 Лист01/03-25/03391
Про фестиваль бізнес-ідей "StartUp Fest"

110
13.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

12554/08-32 Лист5327/02-31-6
Про надання пропозицій до Регіонального плану 
розвитку професійно-технічної освіти

111
12.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

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

12432/08-37 Лист001-8203/30
Про здійснення туристичної діяльності

112
10.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізька міська рада

12597/08-22 Лист01/01-37/1644
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 
БЛАГОУСТРОЮ
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт доріг

113
17.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

12415/08-08 Депутатське зверненняб/н
Про виділення коштів на ремонт частини 
автомобільної дороги Василівка - Бердянськ

114
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

12441/08-22 Лист08/09-4134
Про врегулювання питань стосовно постачання 
електричної енергії

115
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

12559/08-08 Депутатське звернення36
ДОР АВРАМЕНКО Н.В.
Про створення в Пологівському госпітальному 
окрузі лікарень інтенсивного лікування

116
18.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

12393/08-54 Лист5283/01-11
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році

117
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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12394/08-54 Лист5314/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання 
дизельгенератора

118
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12395/08-54 Лист5246/01-11
Про виділення коштів на придбання фронтального 
навантажувача

119
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12396/08-54 Лист5317/01-11
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про виділення коштів на фінансову підтримку 
організації

120
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12397/08-54 Лист5284/01-11
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на придбання пожежного 
автомобіля

121
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12431/08-54 Лист5241/01-11
Про фінансування природоохоронних заходів у 
2019 році

122
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12506/08-54 Лист01-26/1018
Про пропозиції до проведення офіційного 
відкриття святкування 80-річчя утворення 
Запорізької області

123
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12508/08-54 Лист5344/01-27
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про організацію роботи підрозділів Управління в 
умовах військового стану

124
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова
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12560/08-54 Лист5313/01-11
Про виділення коштів на реалізацію програми 
"Безпечне місто Запоріжжя"

125
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12561/08-54 Лист5232/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію споруд для 
збирання, очищення та використання поверхневих 
вод стоку вулиць

126
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12562/08-54 Лист5239/01-11
Про виділення коштів на заміну вікон у кабінетах 
Михайлівського райвійськкомісаріату

127
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12563/08-54 Лист5212/01-11
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДИНАМО" УКРАЇНИ
Про виділення коштів на підтримку Запорізької 
обласної організації ФСТ "Динамо" України

128
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12564/08-54 Лист5376/01-11
Про виділення коштів для фінансування видатків 
підготовки кваліфікованих робітників

129
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12566/08-54 Лист5298/01-11
ДОР КЮРЧЕВ В.М.
Про виділення коштів на відновлення систем 
зрошення

130
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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12650/08-54 Рішення20
Про звіт тимчасової контрольної комісії обласної 
ради з питань перевірки діяльності комунальної 
установи "Запорізьке обласне бюро 
судово-медичної експертизи" Запорізької обласної 
ради та комунальної установи "Запорізьке обласне 
патологоанатомічне бюро" Запорізької обласної 
ради

131
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12654/08-54 Лист5350/01-21
НДУ ШЕВЧЕНКО О.Л.
Про забезпечення пільгового проїзду учнів до місць 
навчання

132
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

12509/08-08 Депутатське звернення407
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
17.12.2018 №4

133
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

12500/08-22 ЛистZp03.1-Сл-14092
Про затвердження реестру споживачів природного 
газу

134
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12558/08-22 ЛистZp05.2-Сл-14242
Про обговорення проекту структури тарифу на 
послуги розподілу природного газу 22.12.2018

135
20.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

12391/08-22 Лист001-43/18668
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

136
13.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12392/08-22 Лист001-43/18612
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

137
13.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

20



№
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

12436/08-20 Лист001-16/18741
Про фінансову допомогу на закупівлю матеріалів

138
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12546/08-22 Лист001-007/18912
Про заборгованість ДП "Українська авіаційна 
транспортна компанія" перед ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

139
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12547/08-22 Лист001-43/18875
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

140
18.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12548/08-22 Лист001-43/18804
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

141
17.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12549/08-22 Лист001-43/18755
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

142
17.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12627/08-22 Лист007-41/
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

143
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12652/08-22 Лист001-43/18968
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

144
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

12434/08-40 Лист0/211
Про згоду на розробку технічної документації із 
землеустрою

145
14.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

21
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12527/08-21 Лист011-0921
Про продовження терміну дії договору щодо 
списання державного майна

146
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

12567/08-46 Лист11-11284
Про розрахунки щодо фінансування заходів

147
17.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Військові частини

12437/08-48 Лист5581/1
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про запрошення на урочистий захід 22.12.2018

148
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12439/08-43 Лист5582/1
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Палька Ю.В. та Рожка О.С.

149
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12459/08-48 Лист3/33/1866
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про заміну вікон в казармених приміщеннях

150
10.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12624/08-48 Лист3/33/26-3273
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про участь у проведенні розводу на службу з 
охорони громадського порядку 27.12.2018

151
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

12406/08-40 Лист3-301
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КЕРНЕЛ"
Про надання промислової площадки для 
розміщення тепличного комплексу

152
13.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

12414/08-27 Лист76/12
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про оцінку дотримання законодавства під час 
розроблення містобудівної документації щодо 
розробки родовища каолінів

153
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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12449/08-40 Лист50
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання земельної ділянки в оренду

154
13.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12450/08-40 Лист50/1
ТОВ "СТАРТ БІЗНЕС-ПЛЮС"
Про надання земельної ділянки в оренду

155
13.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12451/08-40 Лист51
ТОВ "КОРСО ТАУН"
Про надання земельної ділянки в оренду

156
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12457/08-22 Лист1
ТОВ "ЗАПОРІЖМЕТБРУХТ"
Про обстеження промислового майданчика

157
14.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12461/08-22 Лист1-12.18
ОСББ " КАЛИНА 4Б"
Про здійснення  перерахунку за спожитий газ

158
14.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12462/08-40 Лист33
ТОВ " ДНІПРОТУР -ХОРТИЦЯ"
Про надання копії розпорядження від 12.11.2014 № 
584

159
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12470/08-22 Лист100
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про затвердження паспортів міжміських 
автобусних маршрутів

160
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12496/08-22 Лист07118
ТОВ "ПРОМ ПОСТАВКА"
Про обстеження промислового майданчика

161
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12503/08-22 Лист73
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про внесення змін до паспортів автобусних 
маршрутів

162
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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12504/08-22 Лист74
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про внесення змін до паспорту автобусного 
маршруту

163
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12505/08-22 Лист28
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про внесення змін до паспортів автобусних 
маршрутів

164
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12510/08-29 Лист6
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про підготовку акту оцінки стану готовності 
захисної споруди цивільного захисту 

165
12.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12526/08-22 Лист29
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про пасажирські перевезення

166
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12550/08-22 Лист2349
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження питомих витрат електроенергії на 
2018 рік

167
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12557/08-40 Лист62
ПП "ЛЕВ"
Про обгрунутвання надання земельної ділянки

168
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12594/08-49 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про пояснення на відзив відповідача на уточнену 
заяву у справі 908/73/18

169
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12619/08-43 Лист01/01-04/878
ТОВ "СП ЮКОЙЛ"
Про нагородження Гридасова Ю.В.

170
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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12620/08-22 Лист1812
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про коригування загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

171
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12628/08-49 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про подання доказів по справі № 808/4077/17

172
18.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

12416/08-40 Листб/н
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ИТОГ"
Про відкликання погоджень на землю для ведення 
мисливського господарства

173
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12417/08-40 Листб/н
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРБІТА-СМ"
Про відкликання погоджень на землю для ведення 
мисливського господарства

174
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12476/08-40 Лист674
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

175
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12532/08-35 Лист127/12
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про проведення форуму з питань гендерної 
політики 21.12.2018 (м. Запоріжжя)

176
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

12573/08-22 Лист45
ПП "ФЕНІКС-ТУР"
Про надання роз'яснення щодо порядку погодження 
та визначення органу державної влади з питань 
затвердження маршруту

177
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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12629/08-26 Лист890
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про коригування загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2018 рік

178
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

12651/08-26 Лист04/1546
Про розроблення та затвердження нормативів 
питного водопостачання для населення Запорізької 
області

179
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

12529/08-42 Лист387
Про згоду на встановлення надбавки Савенковій 
О.О.

180
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

12433/08-27 Лист790
Про проведення наради щодо отримання 
містобудівних умов

181
17.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12605/08-26 Лист800
Про відкликання листа від 05.12.2018 № 751

182
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

12533/08-37 Лист27/3
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про участь у круглому столі "Козацька педагогіка" 
20.12.2018 (м. Запоріжжя)

183
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

12565/08-49 Лист331/4346/18
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 29.01.2018

184
17.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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12656/08-20 Лист7510
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на термомодернізацію 
будівлі

185
21.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

12408/08-22 Лист35-17/3894
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виправлений звіт щодо науково-дослідної 
роботи з питань автомобільного транспорту

186
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12511/08-40 Лист836/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою 0,0800 га

187
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12512/08-40 Лист835/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою 0,2940 га

188
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12513/08-40 Лист834/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою 0,2326 га

189
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12514/08-40 Лист833/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою 2,5517 га

190
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12649/08-32 Лист01.01-24/2862
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про отримання студентами ЗНУ стипендій 
Запорізької ОДА

191
17.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

12535/08-37 Лист065/05-1202
Про запрошення на туристичний захід "Кyiv 
Tourism Awards 2018" 20.12.2018 (м. Київ)

192
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

12487/08-16 Лист04-01/2936
(В. Ковальчук) ДЕПУТАТ ШИШМАН М.В.
Про неправомірні дії Ботіївського сільського 
голови Чубуклієва М.С.

193
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Президент України

12375/08-02 Указ416/2018
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

194
07.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12376/08-02 Указ420/2018
Про відзначення державними нагородами України 
членів Всеукраїнського товариства "Просвіта” 
імені Тараса Шевченка

195
07.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12377/08-02 Указ415/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня місцевого самоврядування

196
07.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

12456/08-20 Лист01-24/1028
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році

197
06.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12458/08-48 Лист01-43/1063
Про вирішення ситуації з виділеними коштами на 
фінансування електропостачання КПП 
"Стаціонарний пост ДПС №5 
"Бердянськ-Луначарське"

198
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова
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12471/08-48 Лист01-43/1062
Про посилення охорони об'єктів

199
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12595/08-49 Лист01-42/1069
Про відзив на позовну заяву у справі ФОП Трусової 
Л.А.

200
18.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12604/08-20 Лист01-25/1073
Про виділення додаткових коштів на погашення 
заборгованості на користь ВАТ 
"Запоріжжяобенерго"

201
19.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

12552/08-20 Лист01-35/1624
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році

202
13.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

12404/08-48 Лист01-38/1388
Про посилення охорони об'єктів

203
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

12574/08-42 Лист01-40/1411
Про погодження преміювання Іванова Д.Ю.

204
19.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

12494/08-42 Лист01-18/1139
Про погодження надбавки Васюку А.Г.

205
13.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

12442/08-42 Лист02-57/175-к
Про погодження виплати премії Селевичу С.О.

206
12.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12443/08-42 Лист02-57/174-к
Про погодження надбавки Селевичу С.О.

207
12.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Новомиколаївська райдержадміністрація

12455/08-42 Лист01-01-16/1073
Про погодження призначення Прохорова Г.С.

208
18.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

12390/08-42 Лист01-35/1390
Про погодження призначення Саламатіної Г.О.

209
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12398/08-42 Лист01-35/1375
Про погодження призначення Полещук В.В.

210
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

12544/08-42 Лист12-09/1056
Про погодження надбавки Дудукалову В.С.

211
18.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

12409/08-26 Лист773/01-13
Про передачу очисних споруд на баланс 
Фруктовської сільської ради

212
13.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Приазовська райрада

12440/08-20 Лист2537
Про фінансову допомогу на придбання 
спеціалізованої техніки

213
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

12407/08-20 Лист231
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансову допомогу на придбання сміттєвоза

214
03.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12435/08-20 Лист892
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

215
12.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12477/08-20 Лист02-01-15/1556
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році 
на придбання сміттєвозу

216
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12478/08-27 Лист02-01-15/1544
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Підгірне

217
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12479/08-27 Лист02-01-15/1545
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Широке

218
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12480/08-27 Лист02-01-15/1546
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Зелений Гай

219
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12481/08-27 Лист02-01-15/1547
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Грозове

220
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12482/08-27 Лист02-01-15/1548
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Гладке

221
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12483/08-27 Лист02-01-15/1549
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Долинка

222
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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12484/08-27 Лист02-01-15/1550
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Коновалова

223
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12485/08-27 Лист02-01-15/1551
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Переможне

224
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12486/08-27 Лист02-01-15/1552
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації с.Тернувате

225
14.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12601/08-39 Лист01-48/3268
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про створення комісії щодо інвентаризації та 
лісовпорядкування лісосмуг

226
26.10.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

12606/08-39 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології та природних 
ресурсів)
Про  затвердження проекту паспорта МВВ "Мулові 
та піскові майданчики очисних споруд каналізації 
м.Вільнянська КП "Облводоканал" Запорізької 
міської ради 

227
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

12642/08-42 Лист07/3389
Про надання матеріальної допомоги Кузнєцову 
С.С.

228
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

12498/08-37 Лист01.2-32/2178
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 
роки....

229
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

12419/08-29 Лист15
Про надання інформації щодо режимних 
приміщень для зберігання МНСІ

230
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

12598/08-28 Лист02/2-27/6082
Про підсумки проведення літньої оздоровчої 
кампанії 2018 року

231
13.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

12622/08-22 Лист08/01.3-09/10113
Про погодження екологічної броні 
електропостачання

232
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

12460/08-46 Лист7020/39/107/01-2
Про перелік документів щодо експлуатації 
АЗС/АГЗП

233
14.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Правові питання паперовий паперова

12545/08-46 Лист1302/01/35-2018
Про розроблення Комплексної програми щодо 
протидії поширенню алкоголізму та наркоманії на 
2019-2024 роки

234
17.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12653/08-46 Лист2817/01/08-2018
Про інформаційну довідку щодо виконання 
рішення Ради оборони

235
18.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

12405/08-19 Лист12-15/3251/06-1
Про ювілейний статистичний збірник

236
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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12507/08-46 Лист12.2-20/10543
Про гендерно-правову експертизу проектів 
нормативно-правових актів

237
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

12525/08-39 Лист4368/06
Про затвердження Плану заходів з питань 
збереження хвойних насаджень

238
19.10.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

12420/08-46 Лист24-32-386
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 12.12.2018

239
13.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12421/08-46 Лист24-32-388
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 06.12.2018

240
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12501/08-46 Лист24-32-393
Про крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв'язку

241
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12502/08-46 Лист24-32-390
Про крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв'язку

242
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12665/08-46 Лист24-32-397
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 18.12.2018

243
19.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12666/08-46 Лист24-32-411
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 19.12.2018

244
20.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12667/08-46 Лист24-32-413
Про вчинення крадіжки та пошкодження кабелів 
електрозв`язку 20.12.2018

245
21.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства
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12475/08-22 Лист01-08/1382
Про передачу автомобіля у тимчасове безоплатне 
користування

246
19.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

12534/08-48 Лист2202
Про надання автобусів на 20.12.2018

247
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12570/08-48 ЛистМВ/4150
Про підписання нарядів на транспортні засоби

248
20.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12609/08-48 Лист2227
Про стан військового обліку

249
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12617/08-43 Лист2221
Про нагородження Дігтяренка І.А. (та інші)

250
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

12618/08-43 Лист228-Р
Про нагородження Гридасова Ю.В.

251
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

12425/08-49 Лист280/5102/18/398
Про копію ухвали у справі КП "Газета "Запорізька 
правда"

252
11.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

12444/08-20 Лист6-2/4327вих18
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про включення до обласної Програми 
профілактики правопорушень...

253
17.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12491/08-49 Лист18542
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відкриття виконавчого провадження

254
12.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12556/08-48 Лист3/1797
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про погодження зведених та часткових нарядів на 
поставку техніки

255
20.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12572/08-48 Лист4173/1
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо 
військовозобов'язаних

256
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12608/08-48 Лист6666
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

257
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12610/08-48 Лист1826
БЕРДЯНСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про затвердження часткових нарядів

258
02.10.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12611/08-48 Лист1801
БЕРДЯНСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

259
27.09.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12612/08-48 Лист20/2916
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

260
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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12625/08-48 Лист2323
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

261
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12626/08-48 Лист6053
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

262
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12645/08-46 Лист2156/43/27/2/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про перелік об'єктів державної власності, які 
підлягають охороні органами поліції

263
13.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12647/08-48 Лист1/5039
ТОКМАЦЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

264
21.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

12472/08-46 Лист1.1-11691вих.18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин

265
11.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12543/08-46 Лист1-1473-17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо виконання рішень 
суду з питань прийому-передачі землі

266
18.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

12515/08-46 Лист05/1-2311-11
Про надання інформації щодо сплачених грошових 
коштів Стрелкова О.М.

267
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12607/08-46 Лист04/7-750вих.-18
Про участь у засіданні координаційної наради 
27.12.2018

268
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12655/08-46 Лист05/1-1757-18
Про стягнення заборгованості з ТОВ "ТД 
"Главмвш"

269
19.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12661/08-46 Лист05/1-1733вих-18
Про надання інформації щодо укладених договорів 
оренди водних об'єктів та земельних ділянок

270
19.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

12495/08-22 ЛистН-21/1348
Про перевірку пункту прийому металобрухту

271
29.11.2018від

№
від 19.12.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

12616/08-46 Лист7161/39/107/03-2
Про надання інформації стосовно Іванченка О.О.

272
21.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

12553/08-46 Лист59/19/1-429нт
Про передумови до припинення опалення в м. 
Бердянськ

273
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12613/08-46 Лист59/6/1-2217нт
Про надання інформації по об'єкту "Реконструкція 
системи опалення в с. Широке Запорізького р-ну"

274
10.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12614/08-46 Лист59/6/1-2215нт
Про надання копій актів приймання виконаних 
робіт по об'єктам будівництва

275
10.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

12374/08-07 Постанова243
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

276
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

12488/08-45 Лист21-28-2284
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

277
17.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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12592/08-07 Постанова245
Про внесення змін до деяких постанов Центральної 
виборчої комісії

278
19.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

12378/08-48 Лист0.901-12443/0/6-
Про збільшення потужностей електроживлення

279
12.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Верховний суд України

12593/08-49 Ухвала908/1947/16
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Агрос-М"

280
13.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

12658/08-48 Лист300/1/С/3938
Про надання інформації щодо стану виконання 
плану заходів при реалізації Концепції 
реформування та подальшого розвитку системи 
управління державою в умовах надзвичайного 
стану і в особливий період"

281
14.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

12469/08-37 Лист8.7-9084/2-18
Про надання звіту з виконання Плану заходів щодо 
інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство на 
період до 2020 року

282
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

12538/08-39 Лист1132
Про погодження плану роботи сектору у 
Запорізькій області на 2019 рік

283
19.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

12382/08-26 Лист214-01/15/5-18
Про стан оснащеності вузлів комерційного обліку 
теплової енергії, гарячої та питної води

284
14.12.2018від

№
від 17.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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12579/08-22 Лист219-01/17/5-18
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об`єктами відновлювальної енергетики та 
альтернативними видами палива у 2018 році

285
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12580/08-22 Лист217-01/18/5-18
Про надання інформації щодо встановлення 
тарифів протягом жовтня-грудня 2018 року тарифів 
на теплову енергію

286
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12581/08-22 Лист218-01/18/5-18
Про надання інформації щодо впровадження в IV 
кварталі 2018 року нових потужностей з 
виробництва теплової енергії з альтернативних 
видів палива

287
20.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

12493/08-39 Лист1-13-6/7765-18
Про кандидатури до складу координаційного штабу 
з питань рибогосподарської діяльності

288
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

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

12531/08-26 Лист12157/19/7-18
Про участь у засіданні з питань тарифів на 
водопостачання 21.12.2018 (м. Київ)

289
18.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12569/08-26 Лист11642/19/7-18
Про визначення та встановлення індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної 
води

290
06.12.2018від

№
від 20.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12640/08-26 Лист
Про участь у відкритому обговоренні Інвестиційної 
програми КП "Облводоканал" 26.12.2018 (м. 
Запоріжжя)

291
14.12.2018від

№
від 21.12.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

12466/08-47 Лист32-04/60888/18
Про перевірку можливих фактів порушення вимог 
законодавства Кривохатьком В.В.

292
11.12.2018від

№
від 18.12.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова
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Рада національної безпеки і оборони України

12657/08-48 Лист2002/18-01/2-18
Про участь у засіданні РНБО України з питань 
підсумків введення воєнного стану 26.12.2018 (м. 
Київ)

293
21.12.2018від

№
від 22.12.2018
№ Воєнний стан паперовий паперова

Фонд державного майна України

12517/08-21 Лист10-16-25532
Про формування та надання повної, актуальної 
інформації про потенційні об’єкти оренди 

294
13.12.2018від

№
від 19.12.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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