
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.08.17 по 11.08.17

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
Заступники голови ОДА

06832/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про перерозподіл видатків на закупівлю 
агіографічного обладнання для КУ "Обласний 
медичний центр серцево-судинних захворювань" 
ЗОР

1
08.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06833/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на придбання апаратів 
штучної вентиляції легенів для КУ "ЗОКЛ" ЗОР

2
08.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06859/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про присвоєння почесного звання Черніковій В.В.

3
09.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06887/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про відзначення громадських активістів та 
волонтерів м. Дніпрорудне

4
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06888/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на придбання апаратів 
штучної вентиляції легенів для КУ "ЗОКЛ" ЗОР

5
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Охорона здоров'я 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

06889/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про перерозподіл видатків на закупівлю 
агіографічного обладнання для КУ "Обласний 
медичний центр серцево-судинних захворювань" 
ЗОР

6
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06890/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про розподіл додаткових коштів по субвенції на 
виконання заходів Урядової програми "Доступні 
ліки"

7
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06891/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про виділення коштів на утеплення будівлі 
Департаменту екології

8
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06936/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про відзначення кращих активістів ГО "Родина 
козацької звитяги"

9
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06937/08-44 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про виділення коштів для розвитку 
матеріально-технічної бази військової частини 3029 
НГУ

10
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06960/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О.
Про правомірність надання фінансової допомоги 
КП "Соцкомуненергія" ЗОР

11
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06898/08-01 Постанова2133-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Про стан та проблеми фінансування освіти і науки 
в Україні"

12
12.07.2017від

№
від 10.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

Народні депутати України

06779/08-10 Депутатське звернення151/ЗОДА/17
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про ремонт дороги в с. Нагірне Вільнянського р-ну

13
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06872/08-10 Депутатське звернення299-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про субвенцію на соціально-економічний розвиток

14
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

06761/08-26 Лист418
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
Про проведення підготовчих курсів для вчителів 
експериментальних шкіл 21-26.08.2017

15
12.07.2017від

№
від 07.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Військові частини

06839/08-46 Лист766
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про забезпечення службовим житлом Храпача Д.О.

16
08.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Громадські об'єднання

06861/08-23 Лист36
ГС "АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ"
Про відрядження Спіциної Л.В. на семінар 
02-10.09.2017 (с. Генічеська Гірка, Херсонський 
р-н)

17
01.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06971/08-29 Лист08/09-02
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про проведення семінару з питань батьківства 
05-10.10.2017 в м. Балатональмаді (Угорщина)

18
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

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

06765/08-33 Лист164/2017
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН В УКРАЇНІ
Про розгляд проекту Меморандуму про 
взаєморозуміння

19
01.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06787/08-33 Лист980/1952
ВА Т "ГОМСІЛЬМАШ" (Республіка Білорусь)
Про економічне співробітництво

20
27.07.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06847/08-33 ЛистUNDP/2017
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРООН В УКРАЇНІ
Про проведення навчальних заходів 30.08.2017

21
08.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06875/08-33 Лист117
GIZ GMBH
Про організацію зустрічі з питань інтерграції 
вимушено переміщених осіб 17.08.2017

22
09.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06876/08-33 Лист118
GIZ GMBH
Про підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння між Запорізькою ОДА, 
Запорізькою обласною радою, ФН ООН та GIZ 
GmbH

23
09.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06782/08-47 Лист18/07-14
ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "НОВЕ ЖИТТЯ"
Про проекти і пропозиції щодо співпраці

24
18.07.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06786/08-27 Лист97
ТОВ "ІНСАЙТ МЕДІА"
Про показ фільму "Червоний" 24.08.2017

25
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06788/08-22 Лист30
АТП "АВТО-ІМІДЖ"
Про стан дорожнього покриття у районі сіл 
Варварівка та Добропілля Гуляйпільського р-ну

26
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

06815/08-32 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ "ВИРОБНИКІВ ТА ЕКСПОРТЕРІВ 
ВОДНИХ ГІДРОБІОНТІВ "АКВА-ЗОО"
Про встановлення заборони на використання 
насосів та мотопомп під час проведення 
науково-дослідних робіт з вилову личинки 
хірономіди

27
07.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06855/08-29 Лист814
ПРОЕКТ "МІСТО ПРОФЕСІЙ"
Про сприяння у проведенні заходу "Місто 
Професій" 26.08.2017

28
26.07.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06863/08-27 Лист198
ТОВ "МЕДІА-ПРО"
Про підтримку Національного туру-марафону 
"Гаряча лінія: консультації-2017"

29
31.07.2017від

№
від 09.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06864/08-26 Листб/н
МАРИНА ПОРОШЕНКО
Про проведення тренінгу з питань інклюзивної 
освіти 14-16.08.2017

30
09.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06921/08-34 Лист93/15-1212
УКРАЇНСЬКИЙ НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про надання пропозицій до проекту Рекомендацій 
органам виконавчої влади щодо виконання заходів 
захисту населення

31
07.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06954/08-23 Лист306
ДЕПУТАТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
КОСТЮШКО І.В.
Про запрошення на Фестиваль Льону 26.08.2017 
(Житомирська обл.)

32
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06966/08-33 Лист38-08
ЦЕНТР РЕФОРМ ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Про Проектну Пропозицію "Розвиток інституційної 
спроможності Агенції регіонального розвитку 
Запорізької області"

33
08.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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

06976/08-37 Лист5/1-2990/Мл-17
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про нагородження Романенка А.В. (та інші)

34
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06977/08-32 Лист116(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Ярослава Мудрого, 
2-с, м. Бердянськ

35
31.07.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

06978/08-32 Лист117(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Ярослава Мудрого, 
2-п, м. Бердянськ

36
31.07.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06979/08-32 Лист118(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою за адресою: Нововасилівська 
сільська рада, Бердянський р-н

37
31.07.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06980/08-32 Лист119(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Ярослава Мудрого, 
2-л, м. Бердянськ

38
31.07.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06981/08-32 Лист120(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Ярослава Мудрого, 2, 
м. Бердянськ

39
31.07.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

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

06801/08-43 Ухвала908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА про порушення апеляційного 
провадження у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

40
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06802/08-43 Ухвала908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА про порушення апеляційного 
провадження у справі за позовом СГ "ЖЕНЯ"

41
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06803/08-43 Листб/н
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про позовну заяву щодо визнання незаконними та 
скасування наказів, визнання недійсним договору 
оренди земельної ділянки

42
21.07.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

06970/08-35 Лист1/992
БО "БФ "ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ"
Про надання благодійної допомоги дітям з 
інвалідністю

43
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06915/08-18 Лист1178-17
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом липня 2017 року

44
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06757/08-09 Доручення26276/5/1-17
(В. Кістіон) Про визначення органу, 
уповноваженого управляти майном ДП "Аеропорт 
Бердянськ"

45
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06758/08-09 Доручення31342/0/1-17
(С. Дехтяренко) Про опрацювання проекту Типової 
інструкції з документування управлінської 
інформації в електронній формі та організації 
роботи з електронними документами в діловодстві

46
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання інформаційних технологій 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

06759/08-09 Доручення29275/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про передумови до нанесення 
шкоди інформаційній безпеці держави

47
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06774/08-09 Доручення27566/1/1-17
(С. Кубів) Про внесення змін до Програми 
енергоефективності

48
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06775/08-09 Доручення30683/1/1-17
(Г. Зубко) Про пропозиції до складу робочої групи 
з вироблення єдиних підходів до розвитку 
адміністративних послуг в регіонах

49
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06776/08-09 Доручення31281/1/1-17
(В. Федорчук) Про зарахування до школи та 
дошкільного навчального закладу дітей, у яких 
відсутні обов'язкові профілактичні щеплення

50
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06857/08-09 Доручення30510/3/1-17
(С. Кушнір) Про звернення ПАТ "Укртелеком" 
щодо проблемної ситуації з 
експлуатаційно-технічним обслуговуванням 
апаратури оповіщення

51
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06865/08-09 Доручення47450/4/1-16
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про збереження курганів

52
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06896/08-09 Доручення31747/0/1-17
(В. Гройсман) Про укладення договорів щодо 
реструктуризації заборгованості за спожиті 
енергоносії

53
08.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06900/08-09 Доручення18433/127/1-11
(С. Дехтяренко) Про підвищення ефективності 
механізмів забезпечення захисту прав і законних 
інтересів дитини в Україні

54
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

8



№
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

06903/08-09 Доручення31859/0/1-17
(В. Гройсман) Про участь у селекторній нараді з 
питань підготовки навчальних закладів до 
2017/2018 навчального року

55
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06912/08-09 Доручення30367/1/1-17
(В. Кістіон) Про забезпечення проведення 
розрахунків підприємств теплоенергетики за 
використаний природний газ

56
08.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06913/08-09 Доручення23794/3/1-17
(С. Дехтяренко) ГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ"
Про сприяння заходам, спрямованим на зниження 
коефіцієнту смертності від ДТП

57
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

06914/08-09 Доручення29604/1/1-17
(В. Бондаренко) Про звернення, що надійшли на 
урядову "гарячу лінію" у ІІ кварталі 2017 року

58
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06946/08-09 Доручення25222/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 23.06.2017

59
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06948/08-09 Доручення31971/0/1-17
(В. Гройсман) Про стан виплати заробітної плати

60
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06949/08-09 Доручення31955/0/1-17
(С. Дехтяренко) Про стан виконання завдань, 
визначених резолюцією Першого 
віце-прем'єр-міністра України - Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України від 
16.03.2017 № М-109/2цт

61
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06778/08-23 Лист37-23-11/18239
Про співробітництво з Латвійською Республікою в 
галузі АПК

62
02.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів
9



№
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

06814/08-32 Лист5/5-10/6652-17
Про погодження наказу "Про затвердження 
Порядку взаємодії  Мінприроди з 
облдержадміністраціями з питань охорони 
навколишнього природного середовища"

63
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06831/08-32 Лист5/4-7/6699-17
Про надання інформації щодо підприємств чи 
установок для видалення та утилізації відходів

64
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06783/08-33 Лист3611-06/27078-0
Про реалізацію Програми щодо підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів для сфери 
підприємництва України між Урядом України та 
Урядом ФРН

65
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06823/08-27 Лист4504-07/27348-0
Про участь у виїзному засіданні з питань розвитку 
курортів та рекреації 05-06.09.2017 у м. Луцьк 
(Волинська обл.)

66
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06843/08-36 Лист4504-07/27436-0
Про утворення окремого структурного підрозділу 
туризму та курортів

67
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06873/08-27 Лист4504-07/27753-0
Про засідання круглого столу щодо активізації 
розвитку ділового туризму 17-18.08.2017 у м. Львів

68
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06901/08-33 Лист3901-05/27922-0
Про надання інформації щодо залучення інвестицій

69
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

06784/08-35 Лист22/5.2-3384-17
Про отримання житла ВПО (внутрішньо 
переміщених осіб)

70
01.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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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

06899/08-33 Лист202/17-596-2275
Про започаткування Почесного консульства Кореї 
у м. Дніпро

71
08.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06816/08-27 Лист12-04/07-08
Про розміщення соціальної реклами 08-14.08.2017

72
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06974/08-27 Лист12-04/11-08
Про розміщення соціальної реклами  20-31.08.2017

73
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06797/08-22 Лист3569/12/14-17
Про інфраструктурні проекти в галузі транспорту 
та дорожнього господарства

74
01.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06919/08-34 Лист3698/22/14-17
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
Національну систему пошуку і рятування на морі в 
морському пошуково-рятувальному районі 
України"

75
08.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство культури

06824/08-31 Лист2483/18/13-17
Про п'ятий звіт по Україні Європейської комісії 
проти расизму та нетерпимості (ЄКРН)

76
07.07.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06825/08-31 Лист1638/18-5/14-17
Про четвертий звіт Консультативного комітету 
Рамкової конвенції про захист національних 
меншин

77
26.06.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06826/08-27 Лист889/4/15-17
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Я - європеєць" 29.10-02.11.2017

78
04.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06834/08-31 Лист577/18-17
Про проведення реєстрації статуту релігійної 
організації

79
06.07.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06835/08-31 Лист684/18-17
Про проведення реєстрації статуту релігійної 
організації

80
03.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06836/08-31 Лист610/18-17
Про проведення реєстрації статуту релігійної 
організації

81
07.07.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06777/08-29 Лист6322/5.4
Про фінальні змагання спартакіади серед збірних 
команд держслужбовців 26-30.09.2017 (м. 
Ужгород)

82
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06827/08-29 Лист6346/11
Про Єдиний електронний реєстр спортивних 
споруд

83
04.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06828/08-29 Лист6394/5.3
Про заміну сторінок для погодження проекту 
постанови КМУ "Про затвердження Державного 
стандарту із забезпечення населення руховою 
активністю"

84
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06850/08-28 Лист05.2-/20889
Про профілактичні огляди на туберкульоз

85
04.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06941/08-28 Лист04.02.22-8/5-17п
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Загальнодержавної 
програми "Репродуктивне та статеве здоров'я нації 
на період до 2021 року"

86
08.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06755/08-33 Лист7/31-8288
Про створення агенції регіонального розвитку

87
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

06848/08-19 Лист7/13-7992
Про моніторинг процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування

88
27.07.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06849/08-24 Лист7/9-8412
Про проведення селекторної наради з питань 
підготовки до опалювального сезону 2017/18 року

89
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06870/08-32 Лист7/11-8033
Про держстандарт щодо технічних вимог до 
колісних транспортних засобів

90
28.07.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06871/08-32 Лист7/11-8042
Про держстандарт щодо технічних вимог до 
контейнерів для побутових відходів

91
28.07.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06885/08-38 Лист7/13-8492
Про участь в селекторній нараді щодо 
перспективних центрів спроможних громад 
11.08.2017

92
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06886/08-19 Лист8/31.3-26-17
Про списки членів конкурсних комісій з відбору 
проектів регіонального розвитку

93
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06904/08-20 Лист7/10-8513
Про надання інформації щодо виникнення 
податкової заборгованості

94
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06952/08-33 Лист7/31-8572
Про участь у конференції 
"Підприємництво-Інновації-Регіональний 
розвиток" 18-19.09.2017

95
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06953/08-19 Лист7/31-8574
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання подолання депресивності території м. 
Токмак Запорізької області"

96
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

06972/08-24 Лист7/9-8818
Про перенесення селекторної наради 17.08.2017

97
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06760/08-20 Лист15448/0/2-17/23
Про погодження проектів законів України щодо 
фінансової підтримки організацій громадянського 
суспільства

98
02.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06853/08-35 Лист15959/0/2-17/35
Про направлення копій наказів з питань 
гуманітарної допомоги

99
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06911/08-35 Лист16087/0/2-17/21
Про участь у "круглому столі" з питань пенсійної 
реформи 28.08.2017 у м. Запоріжжі

100
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06944/08-30 Лист16050/0/2-17/15
Про виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт

101
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06945/08-30 Лист16038/0/2-17/37
Про організацію та проведення  Всеукраїнського 
профілактичного заходу "Урок"

102
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

06838/08-20 Лист06210-02-21/214
Про надання інформації щодо спрямування коштів 
на розвиток автомобільних доріг в рамках митного 
експерименту

103
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06920/08-20 Лист04110-09-9/1929
Про підготовку бюджетних запитів до проекту 
держбюджету на 2018 рік та проекту прогнозу 
держбюджету на 2019-2020 роки

104
18.07.2017від

№
від 10.08.2017
№ 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

06943/08-20 Лист06130-02-21/216
Про використання коштів екологічного податку

105
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06931/08-37 Лист01-4791/23
Про присвоєння почесного звання Смоляніновій 
Т.В.

106
02.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06973/08-29 Лист01-4994/30
Про порушення санітарного законодавства у 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 
"Мрія"

107
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06804/08-20 Лист01/02-35/02019
Про гарантію співфінансування реконструкції 
колегіуму "Мала гуманітарна академія"

108
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06805/08-20 Лист01/02-35/02020
Про гарантію співфінансування ремонту 
Запорізької ЗОШ № 53

109
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06806/08-37 Лист01/02-16/02030
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Торубалко Л.А.

110
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06862/08-37 Лист01/02-16/02056
Про присвоєння почесного звання Полковніковій 
О.Я.

111
07.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський 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

06892/08-20 Лист1041/22-45
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації щодо 
проведення реконструкції будівлі по вул. Дружби, 
319, м. Токмак

112
26.07.2017від

№
від 10.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06893/08-20 Лист1031/22-15
Про виділення коштів для виплати заробітної плати 
працівникам ЦРЛ

113
25.07.2017від

№
від 10.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

06963/08-26 Лист01-27/358
Про сприяння будівництву футбольного поля в м. 
Гуляйполе

114
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

06959/08-43 Лист02-01-21/2318
Про заяву щодо відстрочення виконання рішення 
Господарського суду Запорізької області від 
12.06.2017 по справі № 908/44/17

115
07.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06939/08-10 Депутатське звернення19-10.04-17-2
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про сприяння у випуску та розповсюдженні диску з 
піснями Сердюка А.В.

116
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06951/08-10 Депутатське звернення24-л/ф
ДОР СТАРУХ О.В.
Про передбачення видатків з обласного бюджету

117
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна 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

06766/08-17 Лист01-26/0738
Про виконання депутатських повноважень та 
реалізацію заходів, спрямованих на 
соціально-економічний розвиток Запорізької 
області

118
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06767/08-17 Лист2733/01-11
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ВО "БАТЬКІВЩИНА"
Про передбачення видатків на вирішення питань 
соціально-економічного розвитку

119
07.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06768/08-17 Лист3085/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про фінансування об'єктів Костянтинівської 
сільської ради Мелітопольського р-ну

120
01.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06769/08-17 Лист2932/01-11
Про збільшення фінансування з державного 
бюджету на ремонт доріг державного значення

121
07.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06770/08-17 Лист3181/01-13
Про перерозподіл ендопротезів

122
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06771/08-17 Лист01-26/0739
Про реалізацію інвестиційних проектів, які можуть 
впливати на екологію та навколишнє середовище 
області

123
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06880/08-17 Лист3214/01-11
Про фінансування реконструкції водопровідної 
мережі с. Семененкове Вільнянського р-ну

124
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
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

06933/08-17 Лист3180/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію споруд для 
збирання вод поверхневого стоку м. Токмак

125
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06790/08-17 Лист253
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
07.08.2017

126
07.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06840/08-17 Лист258
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
08.08.2017

127
08.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

06866/08-41 Лист101-К-30
Про підпал службового автомобіля

128
09.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06800/08-22 Лист001-40/12257
Про розрахунки за спожиті енергоносії

129
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06950/08-22 Лист008-08/12513
Про проведення засідання з питань зміни тарифів 
на електроенергію 22.08.2017

130
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

06798/08-44 Лист16/3613
Про вимушену зміну митниці оформлення товарів

131
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

18



№
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

06829/08-43 Лист28-23/15922
Позовна заява про визнання незаконною 
бездіяльності з припинення права постійного 
користування земельною ділянкою та про 
спонукання прийняти рішення

132
04.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06781/08-37 Лист2234
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Гаркуша І.І. та Кащенко О.С.

133
01.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06837/08-22 Лист01/0050
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про будівництво вітряних електростанцій

134
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06844/08-32 Лист751/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

135
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06845/08-32 Лист752/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

136
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06846/08-32 Лист03/347
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про державну реєстрацію права власності на 
земельні ділянки, сформовані шляхом поділу 
раніше сформованої земельної ділянки

137
08.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06764/08-37 Лист1/040817
ЗОО НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Білокопитова М.Г. (та інші)

138
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

06818/08-37 Лист166
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про нагородження Базилевич З.І.

139
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06854/08-46 Лист3-2017
ГРОМАДСЬКА РАДА ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 
СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ
Про продовження дії Обласної програми 
забезпечення молоді житлом

140
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06895/08-31 Лист16
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ 
СЬОМОГО ДНЯ № 2
Про заходи щодо популяризації відзначення 
500-річчя Реформації

141
03.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06928/08-27 Лист116
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"
Про створення вкладки на сайті Запорізької ОДА

142
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06929/08-37 Листб/н
ЧЛЕНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"МЕНОНІТСЬКИЙ РОДИННИЙ ЦЕНТР"
Про нагородження Заватскі Вальдемара

143
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06968/08-35 Лист82
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про надання путівок сім'ям загиблих 
військовослужбовців в АТО

144
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06969/08-24 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про ремонт офісного приміщення по вул. 
Фільтрова, 25

145
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

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

06811/08-24 Лист02/959
Про водопостачання м. Маріуполь

146
01.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06830/08-29 Лист78/08
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про участь у презентації проекту "Просування 
участі жінок у політиці та протидія гендерним 
стереотипам" 10.08.2017

147
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06841/08-24 Лист07/2017
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "БУДУЙМО 
ЗАПОРІЖЖЯ РАЗОМ"
Про надання кандидатури до складу 
консультативно-дорадчого органу з питань ЖКГ

148
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06909/08-22 Лист6
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про надання транспортного засобу 19-20.08.2017 
для поїздки у м. Тернопіль

149
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06910/08-37 Лист5
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про нагородження Залужної Г.І. (та інші)

150
08.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06916/08-38 Лист039
ГО "ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ ПРИ 55 ОКРЕМІЙ АРТИЛЕРІЙСЬКІЙ 
БРИГАДІ"
Про благодійну допомогу

151
31.07.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06918/08-38 Лист17
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (ОДНОПОЛЧАН)
Про розподіл гуманітарної допомоги

152
07.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06924/08-24 Лист3788
КП "БЕРДЯНСЬК ВОДОКАНАЛ" БМР
Про суму з різниці в тарифах

153
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Учбові заклади

06792/08-37 Лист04-1500
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Нестеренко С.А.

154
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06793/08-37 Лист04-1501
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Караєва О.Г.

155
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06794/08-37 Лист04-1497
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Іванової І.Є.

156
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06795/08-37 Лист04-1498
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Грицаєнка І.М.

157
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06796/08-37 Лист04-1499
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Рогача Ю.П.

158
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06807/08-20 Листб/н
КЗ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ КОЛЕГІУМ "ЛІДЕР"
Про виділення коштів на реконструкцію зовнішніх 
мереж водопостачання та каналізації

159
07.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06860/08-15 Лист04-01/2616
(В. Ковальчук) Про визначення кандидатур 
ветеранів АТО та осіб, відповідальних за супровід 
проекту

160
04.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Президент України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06897/08-02 Указ213/2017
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 11.02.2016 № 44

161
08.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06817/08-22 Лист01-21/754
Про виділення коштів на ремонт дороги О081491 
Пологи-Кінські 
Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ

162
04.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06942/08-29 Лист01-26/708
Про проведення заходу "Курорт-2017"

163
18.07.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06961/08-32 Лист01.1-22/0692
Про надання висновку щодо розчищення річки 
Білозерка

164
08.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06822/08-20 Лист01-01-27/1/513
Про сприяння у вирішенні питання погашення 
боргу

165
02.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06932/08-20 Лист01-01-2711/527
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
системи водопостачання с. Веселе

166
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06958/08-22 Лист187/01-27
Про виділення коштів на ремонт дороги Гуляйполе 
- Успенівка - Зелене Поле

167
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

06962/08-20 Лист182/01-23
Про виділення коштів на реконструкцію мереж 
водопостачання та каналізації КЗ "Гуляйпільський 
колегіум "Лідер"

168
04.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06868/08-20 Лист01-19/0919
Про виділення коштів на закупівлю системи 
кондиціонування у філії КЗ "Запорізька ЦРЛ"

169
07.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06869/08-32 Лист01-13/0894
Про земельні ділянки, які використовуються без 
належним чином оформлених 
правовстановлюючих документів

170
31.07.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06930/08-20 Лист0398/01-04
Про виділення коштів на природоохоронні заходи

171
01.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06763/08-41 Лист01-01-16/0773
Про погодження надання документів Токмацькій 
місцевій прокуратурі

172
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

06957/08-20 Лист01-23/0560
Про внесення змін до розподілу субвенції з 
державного бюджету за об'єктами

173
11.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06955/08-36 Лист01-26/0704
Про залишення без розгляду листа від 03.08.2017 
№ 01-26/0673

174
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

24



№
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

06791/08-32 Доповідна запискаб/н
Про врегулювання спірних питань у сфері 
земельних відносин

175
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06982/08-36 Лист1-09/0525
Про погодження звільнення Стаценка І.М.

176
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06938/08-32 Лист01-11/0400
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки

177
31.07.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06851/08-24 Лист01-46/0521
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

178
08.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

06799/08-32 Лист01-19/145
Про забезпечення земельними ділянками 
працівників соціальної сфери

179
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Пологівська райрада

06842/08-20 Лист01-27/260
Про виділення коштів на розроблення 
проектно-кошторисної документації щодо 
використання електричного тепло акумуляційного 
обігріву

180
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

06762/08-32 Лист0121/1578
БІЛЕНЬКІВСЬККА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про запит на фінансування природоохоронних 
заходів з обласного екофонду у 2017 року

181
27.07.2017від

№
від 07.08.2017
№ 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

06808/08-38 Лист521
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

182
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06809/08-38 Лист581
ЮР'ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

183
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06810/08-24 Лист135
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення генерального 
плану населеного пункту

184
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06877/08-22 Лист01-21/1615
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про перевезення мешканців громади по маршруту 
"Запоріжжя - с. Мар'ївка"

185
07.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06881/08-22 Лист01-17/478
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг

186
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06882/08-38 Лист87
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

187
03.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06894/08-39 Лист02-01-23/285
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

188
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

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

Департамент фінансів

06940/08-20 Лист06-10/1477
Про показники обласного бюджету по видатках на 
енергоносії та комунальні послуги

189
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління капітального будівництва

06819/08-37 Лист7/1110
Про нагородження Александрової О.В. (та інші)

190
25.07.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06821/08-20 Лист05-09.1/1510-58
Про фактичні надходження митних платежів

191
04.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06947/08-20 Лист06.2-09/178-590
Про стан використання субвенції

192
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06785/08-37 Лист01/5-09/4623
Про нагородження Кононіхіна С.О. (та інші)

193
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06927/08-34 Лист01/7-17/4718
Про перенесення термінів сезону полювання

194
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

27



№
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

06964/08-32 Лист13-8-0.6-4403/2-
Про Стратегію удосконалення управління в сфері 
використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення державної 
власності

195
07.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

06965/08-35 Лист08/03.4-05/4876
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
ДП "Запорізький облавтодор"

196
07.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06754/08-41 Лист718/203-2011
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГУ НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про дозвільні документи ТОВ "Запорожбастранс" 
та ТОВ "Бастур"

197
04.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06884/08-41 Лист9180/04/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про паспорти місць видалення відходів

198
04.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06923/08-41 Лист332/02/30-2017
Про встановлення камер відеоспостереження

199
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06975/08-37 Лист3079/02/3-17
Про нагородження Васильєва С.С., Морозова С.В.

200
10.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

06878/08-37 Лист10086/06
Про нагородження Кізілової В.О. (та інші)

201
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

06852/08-41 Лист12.3.2-19/6022
Про результати перевірки стану правової роботи в 
Службі у справах дітей ЗОДА

202
07.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06935/08-41 ЛистЕД15-19/6128
Про проведення першого установчого засідання 
оперативного штабу 11.08.2017

203
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Правові питання 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

Господарський суд Запорізької області

06874/08-43 Ухвала908/55/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

204
03.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06917/08-22 ЛистН-21/988
Про скаргу на дії Мелітопольського міського 
голови Мінька С.А.

205
04.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

06922/08-44 Лист44/91/08-70-19
Про перелік промислових підприємств, які 
здійснили митне оформлення імпортованих товарів

206
07.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06967/08-44 Лист45/91/08-70-18
Про ситуацію з митним оформленням товарів ТзДВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт" та 
ПрАТ "Український графіт"

207
09.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

06925/08-32 Лист240-41
Про зміни кількісних показників поводження з 
відходами

208
08.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06956/08-37 Лист18/01-259
Про нагородження Дриган І.В.

209
07.08.2017від

№
від 11.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

06820/08-37 Лист2065/01-17
Про нагородження Одинець М.Г. (та інші)

210
04.08.2017від

№
від 08.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06879/08-37 Лист02-38/5234/17
Про нагородження Єжлової Л.М. (та інші)

211
07.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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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

06934/08-41 Лист8580/41/32/02-20
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МІСТІ 
ЗАПОРІЖЖІ
Про надання інформації щодо дошкільних і 
шкільних закладів

212
10.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

06772/08-41 Лист119-8796вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про гранітну плиту "Аллея юных корчагинцев" на 
території Запорізької гімназії № 93

213
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06773/08-41 Лист119-8794вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про гранітну плиту "Аллея юных корчагинцев" на 
території Запорізької гімназії № 93

214
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

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

06867/08-41 Лист4768/39/107/01/-
Про виділення бюджетних коштів за програмами в 
агропромисловому комплексі

215
09.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06905/08-41 Лист59/3/3-1480нт
Про надання інформації щодо гр. Бродера Г.Л.

216
07.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06906/08-41 Лист59/3/3-1473нт
Про надання інформації щодо гр. Бродера Г.Л.

217
04.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06907/08-41 Лист59/3/3-1490нт
Про надання інформації щодо гр. Чуркіна О.М.

218
07.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

06908/08-41 Лист59/3/3-1483нт
Про надання інформації щодо гр. Чуркіна О.М.

219
07.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України
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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

06756/08-19 Лист500-08.1/01-837
Про набрання чинності Закону України "Про 
державну допомогу суб'єктам господарювання"

220
03.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

06789/08-44 Лист300/1/С/2708
Про передплату газети "Народна армія" та журналу 
"Військо України"

221
01.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06858/08-34 Лист03-11331/162
Про організацію укриття населення

222
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06883/08-34 Лист03-11340/161
Про участь у Конференції з питань стану 
цивільного захисту 10-11.10.2017 (м. Київ)

223
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

06926/08-22 Лист1854/3/6.1-5
Про фінансове забезпечення будівництва 
автомобільних доріг

224
02.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06856/08-22 Лист238-01/12/5-17
Про трансляцію відеоролика щодо 
енергоменеджменту

225
08.08.2017від

№
від 09.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

06902/08-32 Лист2-6-6/4377-17
Про засідання конкурсної комісії з питань селекції 
у рибному господарстві 15.08.2017

226
09.08.2017від

№
від 10.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06813/08-27 Лист2492/24/5
Про інформування громадськості щодо 
євроатлантичної інтеграції

227
02.08.2017від

№
від 07.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України
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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

06780/08-36 Лист1/15-12-572
Про випускників академії

228
24.07.2017від

№
від 07.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

06812/08-22 Лист8240/21/7-17
Про Акт приймання-передавання документів

229
28.07.2017від

№
від 07.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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