
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.08.17 по 04.08.17

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ кадрової роботи

06657/08-45 Доповідна запискаб/н
Про відзначення кращих представників 
громадськості

1
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06566/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про призупинення надбавки за інтенсивність праці 
з 01.08.2017 заступнику директора Департаменту 
соціального захисту населення Рябак Г.М.

2
01.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06584/08-32 Доповідна запискаб/н
Про затвердження реєстрових карт ПАТ 
"Мелітопольський м'ясокомбінат"

3
20.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06593/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про облаштування приміщення для розташування 
магнітно-резонансного томографу

4
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06608/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про збільшення фінансування Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2017 рік

5
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06650/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про прискорення проведення конкурсу на посади 
директорів комунальних установ та закладів 
системи соціального захисту

6
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06719/08-01 Закон України2120-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження гуманного ставлення 
до тварин

7
22.06.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06720/08-01 Закон України2142-VIII
Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
зменшення дефіциту брухту чорних металів на 
внутрішньому ринку"

8
13.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06721/08-01 Закон України2129-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Європейським поліцейським офісом про 
оперативне та стратегічне співробітництво

9
12.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06722/08-01 Закон України2143-VIII
Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX 
"Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо незастосування штрафних санкцій за 
несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних 
накладних внаслідок несанкціонованого втручання 
в роботу комп’ютерних мереж платників податків

10
13.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06723/08-01 Закон України2122-VIII
Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про вищу 
освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів 
на підконтрольній українській владі території 
Донецької та Луганської областей

11
11.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06724/08-01 Закон України2109-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності за 
паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів 
на місцях, призначених для осіб з інвалідністю

12
22.06.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06725/08-01 Закон України2114-VIII
Про внесення зміни до статті 243 Митного кодексу 
України

13
22.06.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06726/08-01 Закон України2119-VIII
Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання

14
22.06.2017від

№
від 04.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06727/08-01 Закон України2073-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
охорону культурної спадщини" щодо визначення 
поняття "пам’ятка культурної спадщини"

15
25.05.2017від

№
від 04.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06728/08-01 Закон України2136-VIII
Про Конституційний Суд України

16
13.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06729/08-01 Закон України2124-VIII
Про внесення зміни до статті 4 Закону України 
"Про поводження з радіоактивними відходами" 
щодо удосконалення механізму фінансування 
поводження з радіоактивними відходами

17
11.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06730/08-01 Закон України2125-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо удосконалення механізму фінансового 
забезпечення поводження з радіоактивними 
відходами

18
11.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06731/08-01 Закон України2137-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2017 рік"

19
13.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06612/08-14 Лист04-34/13-177093
КОМІТЕТ ВРУЗ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Про Рекомендації щодо необхідності 
удосконалення системи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей

20
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

06640/08-10 Депутатське звернення141-1-858
НДУ МАРКЕВИЧ Я.В.
Про дослідження щодо тарифу подушної оплати 
закладів первинної медичної допомоги

21
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06671/08-10 Депутатське звернення289-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів на ремонт Токмацької ЗОШ 
І-ІІ ст. № 4

22
04.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

06579/08-18 Лист2/12-С2994358.1
Про розгляд колективного звернення мешканців 
гуртожитку по вул. Фортечна, 96, м. Запоріжжя

23
24.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

06572/08-37 Лист610
В/Ч А1978
Про нагородження Недзвецького О.С. та інших

24
28.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06574/08-44 Лист180
Про надання допомоги для забезпечення заходів до 
26-ї річниці незалежності України

25
27.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06686/08-44 Лист1314/14/1/176
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про пропозиції щодо реалізації заходів 
впровадження правового режиму воєнного стану та 
виконання завдань територіальної оборони

26
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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06742/08-37 Лист693
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Мовчан О.Л. (та інші)

27
02.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

06551/08-38 Листб/н
Про підтримку інтересів ветеранів АТО під час 13-ї 
сесії Запорізької облради

28
01.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06555/08-38 Листб/н
УКРАЇНСЬКІ МІСІЇ МІЖНАРОДНОЇ 
ДОПОМОГИ ЦЕРКОВ ХРИСТОВИХ
Про виділення складських приміщень для 
отримання і зберігання гуманітарних вантажів БФ 
"Ветерани Чорнобилю"

29
25.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ паперовий паперова

06556/08-21 Лист07/31
Про виділення у позичку складських приміщень

30
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06585/08-38 Лист33
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про діяльність благодійного фонду

31
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06586/08-38 Лист21-07
ГПО "НАРОДНИЙ БЛОК"
Про злочинну діяльність ГО "Всеукраїнське 
Антикорупційне об'єднання"

32
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06623/08-32 Лист17/10-7
ВГО "КОНГРЕС СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ"
Про будівництво заводу з переробки ТВП

33
21.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06644/08-38 Листб/н
ВГО "СПІЛКА ВІЛЬНИХ КОЗАКІВ"
Про активну діяльність за низкою напрямків

34
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Заповідники

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06622/08-32 Листб/н
РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про відновлення земельної ділянки водного об'єкту 
у Більмацькому р-ні

35
24.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

06690/08-32 Листб/н
ЛАГНО Ю.П.
Про поновлення дії договору оренди землі на 
території Запорізького р-ну

36
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06749/08-32 Листб/н
ФОП СКРИПАК А.А.
Про надання в оренду водного об'єкту (ставка)

37
01.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06550/08-41 Лист10/1/2-929
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАХІДНОГО 
РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Про досудове розслідування у кримінальному 
провадженні стосовно використання державних 
коштів ТОВ "Хирів-Рент-Інвест" для закупівлі 
послуг з психологічної реабілітації учасників АТО  

38
25.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06553/08-21 Лист1281/01-30
Про передачу документів органові державної 
реєстрації прав за місцем розташування 
нерухомого майна у порядку, встановленому 
Мін'юстом, для долучення їх до реєстраційної 
справи

39
21.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06557/08-27 Лист07/17
ТОВ "СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про впровадження комплексу 
інформаційно-навігаційних та туристичних кіосків

40
28.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06571/08-21 Лист1836/18
"ХАРКІВТРАНСГАЗ" КРАМАТОРСЬКЕ ЛВУМГ
Про безоплатне прийняття в державну комунальну 
власність житлового будинку у с. Маринівка 
Приморського  р-ну

41
27.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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06573/08-22 Листб/н
ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ"
Про співпрацю у відборі у закупівлі метанового 
транспорту та організації заправки у власній мережі

42
01.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06611/08-22 Лист24/2-545
ДП "ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ"
Про надання послуг з дорожніх робіт та співпрацю

43
28.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06619/08-27 Листб/н
ВБФ "ЧОРНОМОРСЬКІ ІГРИ"
Про участь у святкових заходах Фестивалю 
04-06.08.2017

44
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06620/08-27 Лист31/07/2017-1
НАРОДНА РАДА ОРДЕНА "НАРОДНИЙ ГЕРОЙ 
УКРАЇНИ"
Про участь Мороко В.В. у церемонії нагородження 
18.08.2017, м. Вінниця

45
31.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06638/08-23 Лист10209/3-17/56
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про будівництво перевантажувального терміналу з 
відвантаження зернових та олійних культур на 
території Вільнянського р-ну

46
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06641/08-35 Листб/н
БРИТАНСЬКА РАДА В УКРАЇНІ
Про соціальний проект "Активні громадяни"

47
29.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06672/08-27 Лист02-17/396
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення фестивалю "Український кавун - 
солодке диво" 12.08.2017 в м. Гола Пристань

48
24.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06680/08-28 Лист07/758
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про фінансову підтримку

49
31.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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(адресат)
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06685/08-27 Лист101
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВГО 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про фестиваль до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в м. Дніпро 
08-09.12.2017

50
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

06578/08-36 Лист341-ЗП
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ"
Про електронну декларацію В.В.Скоблікова

51
27.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Посольства

06681/08-33 Лист61310/16-186-19
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ТУРЕЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про презентаційні матеріали про регіон

52
31.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

06733/08-43 Ухвала330/1195/17
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА про відкриття провадження по цивільній 
справі за позовом Мелітопольської місцевої 
прокуратури

53
07.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06734/08-43 Ухвала330/1194/17
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА про відкриття провадження по цивільній 
справі за позовом Мелітопольської місцевої 
прокуратури

54
07.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06736/08-43 Ухвала908/852/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА про порушення апеляційного 
провадження за позовом Запорізької місцевої 
прокуратури № 1

55
31.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06738/08-43 Ухвала330/1197/17
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА про відкриття провадження по цивільній 
справі за позовом Мелітопольської місцевої 
прокуратури

56
07.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

06741/08-46 Лист1191/04.1
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про механізми щодо забезпечення громадян 
житлом

57
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06548/08-09 Доручення30523/1/1-17
(П. Розенко) Про заходи до Дня Державного 
прапора та Дня незалежності України

58
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06549/08-09 Кошторис30493/1/1-17
(П. Розенко) НДУ ВІЛКУЛ О.Ю.
Про інформацію стосовно створення додаткових 
місць у ДНЗ у 2013-2017 роках

59
31.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06625/08-09 Доручення30510/1/1-17
(С. Дехтяренко) ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
Про експлуатаційно-технічне обслуговування 
апаратури оповіщення

60
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06626/08-09 Доручення30324/1/1-17
(С. Кушнір) Про погодження проектів 
Національної програми інформатизації

61
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06645/08-09 Доручення30611/1/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про виконання Рекомендацій парламентських 
слухань з питань безпритульних дітей

62
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

06675/08-09 Доручення30843/1/1-17
(В. Федорчук) ГО "ДПО "ДІТИ ВІЙНИ"
Про соціальний захист ветеранів

63
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06716/08-09 Доручення31063/0/1-17
(С. Кубів) Про пропозиції до селекторної наради з 
питань підготовки навчальних закладів до 
2017/2018 навчального року

64
02.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06717/08-09 Доручення31134/0/1-17
(В. Федорчук) Про інформаційні матеріали щодо 
стратегічного планування та інвестиційну 
діяльність в регіоні

65
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06718/08-09 Доручення29894/1/1-17
(Г. Зубко) БАНДУРОВ В.В.
Про використання субвенції на фінансування 
заходів із соціально-економічної компенсації 
ризику населення, що проживає на території зони 
спостереження

66
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

06698/08-22 Лист26-5812/1.2-17
Про забезпечення природним газом

67
26.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

06581/08-32 Лист5/1-9/6466-17
Про підготовку та оприлюднення регіональної 
доповіді про стан навколишнього природного 
середовища у 2016 році

68
01.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06752/08-32 Лист5/4-9/6577-17
Про екологічний контроль озоноруйнівних речовин

69
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

06582/08-33 Лист4004-09/26318-0
Про надання копії реєстраційної картки до проекту 
"Надання підтримки у сферах охорони здоров'я та 
соціальних послуг"

70
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06750/08-36 Лист2202-14/26760-0
Про погодження контракту з Жмуктенком Є.В.

71
02.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06751/08-33 Лист4005-05/26935-0
Про проведення навчальних курсів

72
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

06629/08-37 Лист1257/8/10-17
Про нагородження Фортуса Г.В.

73
20.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06673/08-26 Лист801/22/15-17
Про пропозиції до проекту Стратегії популяризації 
державної мови

74
20.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06697/08-27 Лист814/4/15-17
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Гуманітарно-медична співпраця" 
08-17.10.2017

75
25.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06668/08-29 Лист6274/5.3
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державного стандарту із 
забезпечення населення руховою активністю"

76
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06669/08-29 Лист6276/5.4
Про належну організацію проведення фінальних 
змагань VII літніх Всеукраїнських ігор ветеранів 
спорту пам'яті М.М. Баки

77
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

06552/08-45 Лист8/13-323-17
Про проведення конкурсів з питань місцевого 
самоврядування

78
01.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ паперовий паперова

06637/08-19 Лист7/31-7771
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2018-2020 
роки з реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року"

79
21.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06707/08-24 Лист7/15-6135
Про рекомендації щодо обчислення 
адміністративних витрат, кошторисного прибутку, 
вартості проектно-вишукувальних робіт...

80
09.06.2017від

№
від 04.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06708/08-24 Лист7/15-6304
Про індекси балансової вартості об'єктів житлового 
фонду

81
13.06.2017від

№
від 04.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06580/08-35 Лист15452/0/2-17/26
Про організацію санаторно-курортного лікування 
інвалідів війни з наслідками травми і 
захворюваннями хребта і спинного мозку

82
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06616/08-28 Лист425/0/76-17/294
Про надання інформації щодо лікування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

83
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06628/08-35 Лист15507/0/2-17/35
Про направлення копій наказів

84
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06643/08-35 Протоколб/н
Протокол робочої зустрічі представників 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту та ВГО "Об'єднання дружин і матерів 
бійців учасників АТО"

85
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

06682/08-30 Лист15573/0/2-17/37
Про надання роз'яснень у сфері усиновлення та 
захисту прав дітей

86
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

06642/08-20 Лист05110-14-21/207
Про особливості складання проектів місцевих 
бюджетів

87
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06666/08-35 Лист26040-12/2-7/20
Про надання рекомендацій щодо адресної 
безготівкової субсидії

88
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06753/08-20 Лист07010-07-21/211
Про надання інформації щодо придбання шкільних 
автобусів

89
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06602/08-20 Лист04-4528/35
Про фінансування робіт з берегоукріплення в м. 
Бердянськ

90
21.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06704/08-28 Лист04/02-28/02016
Про надання автомобілю швидкої допомоги 
06.08.2017

91
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Приморська міська рада

06599/08-20 Лист03-13/1435
Про договори щодо надання субвенцій

92
24.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
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

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

06613/08-22 Лист001-006/11899
Про відкрите обговорення проекту Інвестиційної 
програми на 2018 рік

93
31.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06545/08-10 Депутатське звернення284
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про придбання автомобілів швидкої допомоги та 
виділення 2-х автомобілів для потреб Якимівського 
району

94
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

06562/08-17 Лист2836/01-11
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про виділення коштів у 2017 році на деякі об'єкти 
Василівського району

95
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06577/08-17 Лист3084/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про підтримку створення комунального 
автотранспортного підприємства на базі КП 
"Костянтинівське" 

96
01.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06630/08-17 Рішення3
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів за рахунок 
фондів охорони навколишнього природного 
середовища місцевих бюджетів у 2017 році, 
затвердженого рішенням облради від 22.12.2016 № 
53

97
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

06631/08-17 Рішення4
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
облради від 26.01.2017 № 56 (зі змінами та 
доповненнями)

98
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06632/08-17 Рішення9
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням облради від 25.12.2014 № 
28, зі змінами та доповненнями

99
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06633/08-17 Рішення10
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області, 
розвитку матеріально-технічної бази ГУ НП в 
Запорізькій області,...затвердженої рішенням 
облради від 06.04.2017 № 56

100
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06634/08-17 Рішення14
Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку охорони здоров`я Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням облради 
від 24.12.2012 № 10 (зі змінами та доповненнями)

101
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06635/08-17 Рішення15
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням облради від 
06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)

102
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

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

06636/08-17 Рішення16
Про Програму впровадження регіонального 
веб-порталу адміністративних послуг Запорізької 
області

103
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06653/08-17 Лист3143/01-11
Про розгляд звернення Дніпрорудненської міської 
ради про виділення коштів з обласного бюджету на 
виконання робіт по об'єкту " Реконструкція 
магістрального водоводу м. Дніпрорудне"

104
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06654/08-17 Лист3123/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про розгляд звернення 

105
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06655/08-17 Лист3161/08-27
Про розгляд звернення  Токмацької райради 
стосовно внесення змін до рішення облради від 
26.01.2017 № 59

106
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06656/08-17 Лист2839/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для потреб лікарні

107
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ паперовий паперова

06658/08-17 Лист3086/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів з обласного бюджету  на 
будівництво спортивних майданчиків та 
благоустрій Костянтинівської сільради МРЗО 
Мелітопольського району

108
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06659/08-17 Лист3122/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування з обласного бюджету  проекту 
"Будівництво футбольного поля в с. Костянтинівка  
Мелітопольського р-ну"

109
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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06660/08-17 Лист3085/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування деяких об'єктів Костянтинівської 
сільради Мелітопольського р-ну

110
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06661/08-17 Рішення12
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 28.03.2013 № 28 (зі змінами)

111
27.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06662/08-17 Рішення7
Про внесення змін та  доповнень до Програми 
розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 
роки, затвердженої рішенням облради від 
14.02.2013 № 3 (зі змінами)

112
27.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06664/08-17 Лист3164/01-11
Про виділення коштів на покращення 
матеріально-технічного забезпечення цехів КП 
"Облводоканал"

113
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06665/08-17 Лист3083/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів з екофонду для замовлення 
проекту рекультивації кар'єрів с. Костянтинівка 
Мелітопольського р-ну

114
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06674/08-17 Лист3050/01-11
ДОР КОВАЛЕВСЬКА Ю.С.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
Токмацької ЗОШ І-ІІ ст. № 4

115
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06678/08-17 Лист3082/01-11
Про виділення коштів на ремонт автодоріг в с. 
Велика Знам'янка

116
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
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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

06679/08-17 Лист2921/01-11
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про виділення коштів для друку газети

117
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06614/08-17 Лист252
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету

118
26.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06615/08-17 Лист251
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету

119
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

06561/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1621
Про повідомлення про припинення газопостачання 
з 01.08.2017 підприємствам

120
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

06603/08-32 Лист11/2046652
Про розірвання договору оренди землі

121
31.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Мотор Січ"

06677/08-22 ЛистУГЭ-08-21603
Про погодження питомих витрат ПЕР

122
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

06587/08-32 Лист228/25юр
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

123
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06588/08-32 Лист227/25юр
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

124
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06710/08-38 Лист144
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про забезпечення виконання трудового 
законодавства на КП "Облводоканал" ЗОР

125
04.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06569/08-27 Лист165
Про надання дозволу на встановлення рекламою 
носіїв за межами населених пунктів

126
19.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ паперовий паперова

06575/08-32 Листб/н
ТОВ "ТАВРИДА-СЕРВІС ЛТД"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки на території Лисогірської сільради 
Запорізького р-ну

127
01.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06589/08-22 Лист43
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про дозвіл на отримання ліцензії

128
28.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06600/08-22 Лист28/07-17
ТОВ "БІСТАР 3000"
Про обстеження промислового майданчика

129
28.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06604/08-32 Лист396
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про договір оренди землі

130
31.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06639/08-32 Листб/н
ПРАТ "ЗЗРК"
Про оформлення земельних ділянок

131
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06688/08-27 Лист08-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО 
БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Про святкування 155-річчя переселення болгар 
22-24.09.2017

132
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06699/08-22 Лист01/176
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

133
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06701/08-22 Лист0308-17
ТОВ "КОРАС ПРОМ МЕТ"
Про проведення перевірки промислового 
майданчику

134
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06711/08-22 Лист1
ТОВ "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ЛТД ПЛЮС"
Про обстеження промислового майданчика

135
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06739/08-22 Лист254
ТОВ "ТВІНС-СЕРВІС ЛТД"
Про перенесення моніторингу підприємства

136
04.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06746/08-22 Лист1050
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження довідки щодо закупівлі та 
реалізації скрапленого газу

137
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06748/08-22 Лист504-07/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про вирішення питання проїзду великогабаритних 
вантажівок

138
27.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді

06691/08-37 Лист1042/04
Про нагородження Москаленко В.Л., Зиміної А.В.

139
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06709/08-38 Лист124
ГО "КЛУБ - ВЕТЕРАН"
Про зібрання ГО "ДПО "Діти війни" 26.07.2017

140
31.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

06740/08-38 Лист3
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про екскурсію для членів сімей загиблих воїнів 
АТО 19.08.2017

141
04.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06570/08-32 Лист30/2017
КП "ЛЕВЗА" МИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

142
27.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06591/08-20 Лист173
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про надання фінансової допомоги

143
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06700/08-24 Лист880
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про дотацію на різницю в тарифах з 
теплопостачання

144
25.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

06648/08-43 Ухвала908/1546/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ.
Про стягнення грошових коштів

145
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06647/08-36 Лист4556
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про надання копії посадової інструкції стажиста на 
посаду заступника голови облдержадміністрації 
Шишки І.В.

146
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Учбові заклади

06563/08-26 Лист01-21/1596
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання сприяння у виданні монографії

147
26.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06689/08-28 Лист01/3246
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про відзначення 50-річного ювілею ЗДМУ у травні 
2018 року

148
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06695/08-37 Лист04-1471
Про нагородження Кюрчева В.М.

149
31.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06714/08-37 Лист02/3252
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Книша Є.Г.

150
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06590/08-22 Лист01-19/724
Про врахування соціальних автобусних маршрутів 
у маршрутній мережі Бердянського району при 
проведенні конкурсу  з перевезення

151
28.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

06558/08-37 Лист01-16/0713
Про нагородження Сенюка В.П., Коверця С.В.

152
25.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06565/08-37 Лист01.1-20/0672
Про нагородження Головенського С.С.

153
27.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06568/08-38 Лист01-01-26/508
Про роз'яснення щодо внесення змін до 
Перспективного плану формування територій 
громад

154
28.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06607/08-20 Лист0255/01-20
Про фінансування з обласного екофонду 
природоохоронного заходу

155
19.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06567/08-20 Лист01-01-16/0718
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного  середовища

156
18.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

06605/08-32 Лист01-11/0534
Про земельні ділянки на території Комишуваської 
селищної ради

157
31.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06606/08-20 Лист01-08/0522
Про внесення змін до розподілу у 2017 році 
субвенції соціально-економічного розвитку

158
21.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06696/08-36 Лист01-26/0673
Про погодження звільнення Семенюти Н.А.

159
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06684/08-32 Лист01-23/0904
Про графік відвідування робочої групи з організації 
проведення заходу "Врожай-2017"

160
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06559/08-32 Лист01-10/0400
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки

161
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

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

06594/08-37 Лист01-46/0474
Про нагородження  Белименко Т.В.

162
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06595/08-37 Лист01-46/0475
Про нагородження Воробйова А.В.

163
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06596/08-37 Лист01-46/0473
Про нагородження Ківи М.М.

164
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06597/08-37 Лист01-46/0472
Про нагородження Чкана О.В.

165
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06598/08-37 Лист01-46/0471
Про нагородження Галабурди Г.В.

166
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада

06649/08-22 Лист01-27/255
Про сприяння у виготовленні проектної 
документації ПАТ "Запоріжжяобленерго" для 
підключення  до електроопалення КУ "Федорівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня"

167
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

06546/08-20 Лист01-21/399
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування  придбання спеціального та 
діагностичного обладнання

168
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06547/08-20 Лист01-21/398
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування придбання спеціального 
транспортного засобу для КП "Комишуваський 
комунальник"

169
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06554/08-24 Лист437
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів

170
05.06.2017від

№
від 01.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06560/08-38 Лист90
НОВООЛЕКСАНДПІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про внесення пропозиції до Перспективного плану 
об'єднання територіальних громад в Приморському 
р-ні Зап. обл.

171
27.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06564/08-20 Лист675
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬРАДА
Про сприяння у придбанні нового автомобіля 
швидкої допомоги

172
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06583/08-24 Лист01-30/546
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про фінансування реконструкції водопровідної 
мережі с. Семененкове

173
31.07.2017від

№
від 01.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06621/08-24 Лист90
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про внесення пропозиції до Перспективного плану 
ОТГ

174
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06663/08-32 Лист01-21/405
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення реалізації прав територіальної 
громади на землю

175
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

25



№
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

06693/08-38 Лист02-01-23/280
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання схвалених проектів Рішень щодо 
добровільного об'єднання територіальних громад

176
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06694/08-39 Лист1015
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р -НУ
Про призначення перших місцевих виборів

177
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06702/08-20 Лист02-03-04/2260
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво державного 
газопроводу

178
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

06687/08-20 Лист02.1-26/03.2/104
Про пропозиції на сесію обласної ради

179
03.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

06676/08-25 Доповідна запискаб/н
Про результати виїзду обласної мобільної робочої 
групи з ліквідації незаконної торгівлі в Запорізькій 
області

180
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

06732/08-20 Лист01-05-34/1341
Про виділення додаткових коштів на придбання 
системи керування освітленням КЗ "Запорізький 
академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара"

181
04.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління держпраці у Запорізькій області

26



№
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

06692/08-35 Лист08/03.3-05/4663
Про організацію здійснення делегованих органам 
місцевого самоврядування повноважень

182
27.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

06601/08-25 Лист02.3-11/4510
Про вжиття заходів щодо ліквідації незаконної 
торгівлі

183
26.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

06683/08-26 Лист02.3-10/4344
Про організацію підготовки учбово-виховних 
закладів Запорізької області до нового 2017-2018 
навчального року

184
17.07.2017від

№
від 03.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06713/08-25 Лист02.3-10/4743
Про проведення державної атестації дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку

185
02.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

06747/08-37 Лист02310/4795
Про нагородження Шершнєва В.П.

186
04.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06627/08-41 Лист934/01/04-2017
Про виготовлення спеціальної мобільної захисної 
огорожі

187
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06670/08-41 Лист941/01/14-2017
Про виділення коштів із резервного Фонду 
обласного бюджету

188
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

06651/08-36 Лист330/9/08-01-12-0
Про внесення змін до складу соціальної 
міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення 
якісної підготовки та проведення курортного 
сезону "Курорт-2017"

189
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06652/08-36 Лист329/9/08-01-12-0
Про внесення змін до складу обласної робочої 
групи з організації проведення заходу 
"Врожай-2017"

190
01.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06743/08-37 Лист334/9/08-01-04-4
Про нагородження Безкровної О.І. (та інші)

191
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06744/08-37 Лист340/9/08-01-04-0
Про нагородження Красюка Б.М.

192
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06745/08-37 Лист335/9/08-01-04-0
Про нагородження Рачинського Р.М.

193
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

06592/08-22 Лист31-21-441/19
Про рекомендації щодо оптимальних комбінацій 
використання стандартних поштових марок

194
27.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

06618/08-23 Лист12.3/200
Про форум "Посилення можливостей 
сільгоспвиробників малого та середнього сектору 
через розвиток плодоовочівництва та вирощування 
нових нішевих культур" 01-02.11.2017

195
31.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

06715/08-22 Лист236-24
Про зловмисні пошкодження та розкрадання 
кабелю ПАТ "Укртелеком"

196
04.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06609/08-44 Лист1239
Про проведення командно-штабного навчання 
15-18.08.2017

197
26.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06735/08-43 Лист808/1050/17/510
Про апеляційну скаргу ТОВ "Пологівський 
хімічний завод "Коагулянт"

198
01.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06737/08-43 Лист808/2273/17/200
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі за позовом Степненської сільської ради

199
31.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06646/08-41 Лист8099/41/32/02-20
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В 
М.ЗАПОРІЖЖІ
Про сприяння в закупівлі обладнання

200
02.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06667/08-32 Лист14/52
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погодження технічної документації на поділ  
земельної ділянки

201
02.08.2017від

№
від 03.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06706/08-41 Лист4513/44/02/06/20
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО 
ВП ГУ НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про організацію робочої зустрічі щодо перевезень 
вантажів ТОВ "Нібулон"

202
31.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

06624/08-41 Лист50-7732вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин 
ТОВ "Запоріжполімерторг" та ДП "Підприємство 
Біленьківської виправної колонії"

203
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

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

06703/08-41 Лист4659ек/39/107/0
Про використання коштів ДФРР

204
03.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06705/08-41 Лист59/3/3-1450нт
Про надання інформації стосовно Шевцова С.Г.

205
01.08.2017від

№
від 04.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області
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06617/08-37 Лист04-08-09-15/365
Про нагородження Веремчука І.В., Голуба В.В.

206
21.07.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з безпеки на транспорті

06576/08-36 Лист1774/11/14-17
Про погодження звільнення Пісарева Р.А.

207
02.08.2017від

№
від 01.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06610/08-34 Лист03-10996/162
Про проведення Українсько-Американського 
командно-штабного навчання 05-07.09.2017

208
01.08.2017від

№
від 02.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Пенсійний фонд України

06712/08-37 Лист24233/05-10
Про нагородження Меджидової С.І.

209
28.07.2017від

№
від 04.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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