
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.08.17 по 01.09.17

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 юридичний

07475/08-32 Доповідна запискаб/н
Про розгляд клопотань ВП "Запорізька АЕС" щодо 
припинення права постійного користування 
земельними ділянками

1
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

07391/08-37 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про нагородження Васюка А.Г. (та інші)

2
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07551/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на придбання шкільних автобусів

3
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07559/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М.
Про нагородження Чишко М.Є., Гнєдашева В.М.

4
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07506/08-14 Лист08/15-342
Про Календарний план проведення сьомої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання

5
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України



№
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

07419/08-14 Лист04-25/04-789(19
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у "круглому столі" на тему: "Проблеми 
материнської смертності та шляхи її зменшення" 
08.09.2017

6
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

07360/08-10 Депутатське звернення187/02-08-13786
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Мерліч З.О.

7
09.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07361/08-10 Депутатське звернення187/02-08-13766
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Бєляєва А.В.

8
09.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07522/08-10 Депутатське звернення179
НДУ КІССЕ А.І.
Про організацію зустрічі 06.09.2017

9
31.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

07353/08-27 Лист2-6/276
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ
Про надання згоди на безоплатну передачу 
друкованої продукції

10
16.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Банки

07431/08-20 Лист107.10-17160/27
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про компенсацію відсоткових ставок кредиту

11
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

07385/08-26 Лист07/2-17
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про розповсюдження інформації

12
28.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ 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

07474/08-47 Лист664
ГО "ІНСТИТУТ АНАЛІТИКИ ТА АДВОКАЦІЇ"
Про створення інтерактивної мапи

13
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07520/08-27 Лист300817/ВЛП/3п
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про фотоконкурс пам'яток культурної спадщини 
01-30.09.2017

14
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07359/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Дербеньової Ю. на зустріч 
11-12.09.2017 у м. Дніпро

15
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07432/08-33 ЛистUNDP/RPP/2017
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
Про участь у обговоренні початкових результатів 
Індексу соціальної згуртованості та примирення 
для східної України 14.09.2017 (м. Дніпро)

16
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07515/08-33 Лист201/17
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В 
ПОЛЬЩІ
Про участь у VII Міжнародному форумі "День 
Польського Бізнесу в Україні" 26-27.10.2017 (м. 
Київ, м. Одеса)

17
08.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

07373/08-32 Листб/н
ГАВРИЛОВА Г.П.
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

18
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07358/08-27 Лист130/1
ДП "УКРАЇНСЬКА СТУДІЯ 
ХРОНІКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ"
Про виготовлення кінофільму про Запорізьку 
область

19
14.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
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

07374/08-28 Листб/н
ТОВ "ПОЛІКЛІНІКА БЕЗ ЧЕРГ"
Про застосування системи "Поліклініка без черг"

20
28.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07416/08-25 Лист28.08.2017/1
ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП"
Про проведення семінару з питань державних 
закупівель 12.09.2017

21
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07417/08-47 Лист168/17/6
ТОВ "ІНТЕЛЕКТ-СОФТ"
Про придбання захищеного апаратного носія для 
забезпечення електронного документообігу

22
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07445/08-24 Листб/н
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

23
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07458/08-33 Лист6416
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про звіт Ради бізнес-омбудсмена "Боротьба з 
рейдерством: Сучасний стан та рекомендації"

24
23.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07518/08-20 Лист194/12
ТОВ "МІЦФЕР-УКРАЇНА"
Про проведення семінару "Місцеве 
самоврядування: усе для керівника і бухгалтера" 
07-08.09.2017

25
28.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07539/08-33 Лист28/2017
ОРГКОМІТЕТ SEF-2017 KYIV
Про запрошення на 9-й Міжнародний Форум 
09-11.10.2017 (м. Київ)

26
31.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

07367/08-43 Ухвала908/1640/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА про порушення провадження у справі за 
позовом ДП "НАЕК "Енергоатом"

27
21.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

07369/08-43 Лист2/325/292/2017
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Повістка про виклик до суду на 31.08.2017

28
28.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07479/08-43 Лист808/1050/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 04.09.2017

29
21.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

07337/08-29 Лист60-1/08
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про впровадження принципів гендерної рівності

30
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07339/08-04 Протокол33199/1/1-17
(Г. Зубко) І. Про заходи щодо запобігання та 
протидії масовим пожежам у лісових масивах на 
торфовищах і сільгоспугіддях

31
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07340/08-09 Доручення32457/1/1-17
(С. Кубів) Про застосування єдиного 
програмно-цільового методу

32
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07341/08-09 Доручення32482/1/1-17
(С. Кубів) Про внесення змін до постанови КМУ 
від 06.02.2012 № 106

33
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07342/08-03 Розпорядження548-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність — здоровий спосіб життя — 
здорова нація" на 2018 рік

34
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

07343/08-03 Розпорядження550-р
Про затвердження плану заходів на 2017-2018 роки 
у зв'язку із 85-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років в Україні

35
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07344/08-03 Розпорядження558-р
Про перерозподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу. послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот у 2017 році

36
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07345/08-03 Розпорядження560-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку системи громадського здоров'я

37
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07346/08-03 Постанова612
Про внесення змін до Державної цільової програми 
"Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів" на період до 2020 року

38
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07347/08-03 Постанова626
Про затвердження Порядку розроблення планів 
діяльності єдиної державної системи цивільного 
захисту

39
09.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07348/08-03 Постанова633
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2005 № 630

40
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07393/08-04 Протокол наради 
(засідання)

33103/3/1-17
(В. Кириленко) Про вакцинацію від кору дітей та 
дорослого населення, зокрема з груп ризику

41
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07394/08-09 Доручення42558/12/1-16
(Г. Зубко) Про виконання Плану заходів за 
результатами проведення Сьомого спільного 
засідання Коордради з економічного 
співробітництва з Японією "Кейданрен"

42
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07395/08-09 Доручення33049/1/1-17
(Г. Зубко) Про порушення забезпечення прав та 
інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, випадків жорстокого поводження з 
дітьми

43
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07396/08-09 Доручення22744/3/1-17
(С. Кубів) Про рекомендації Організаційного 
комітету 10-го Всеукраїнського з’їзду якості

44
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07427/08-09 Доручення32205/1/1-17
(П. Розенко) Про прискорення оформлення 
висновків державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи

45
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07448/08-09 Доручення29428/3/1-17
(П. Розенко) Про факт масового отруєння дітей у 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 
"Лазурний" м. Бердянськ

46
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07449/08-03 Розпорядження579-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2017 році Всеукраїнського тижня права

47
23.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07450/08-03 Постанова640
Про затвердження Типового порядку проведення 
оцінювання результатів службової діяльності 
державних службовців 

48
23.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07476/08-09 Доручення33636/1/1-17
(С. Кубів) НДУ САБАШУК П.П.
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
12.07.2017 № 463-р

49
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07499/08-09 Доручення33726/1/1-17
(С. Кушнір) ОСББ "ЗЛАГОДА-23"
Про теплопостачання будинку по вул. Професора 
Толока, 23 м. Запоріжжя

50
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

07500/08-03 Розпорядження574-р
Про затвердження плану заходів із вшанування 
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам'яті Героїв Небесної Сотні до 2020 року 

51
23.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07552/08-09 Доручення32561/1/1-17
(В. Гройсман) Про дотримання вимог Закону 
України "Про Державний реєстр виборців" 

52
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07553/08-09 Доручення33242/1/1-17
(Г. Зубко) Про рекомендаційний перелік 
перспективних адміністративних центрів майбутніх 
спроможних територіальних громад

53
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07554/08-09 Лист33612/1/1-17
(С. Кушнір) Про вирішення питання 
перспективного розвитку м. Енергодара 

54
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07560/08-09 Доручення33947/0/1/-17
(Г. Зубко) Про обсяги прийняття в експлуатацію 
об'єктів житлового та соціального призначення за 
період 2015, 2016 та І-е півріччя 2017 років

55
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07561/08-09 Доручення34141/0/1-17
(В. Гройсман) Про підготовку проекту акта щодо 
ліквідації черг на влаштування дітей у дошкільні 
навчальні заклади

56
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07562/08-09 Доручення32792/1/1-17
(В. Гройсман) Про виділення цільових коштів на 
реалізацію проекту "Створення Південного 
регіонального центру променевої терапії"

57
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

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

07334/08-22 ЛистА-08/79
АСОЦІАЦІЯ "АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ" 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Про запрошення на міжнародний авіаційний форум 
"Аероконгрес-2017" 18.10.2017 у м. Вінниця

58
22.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07364/08-33 Лист2714-16/29849-0
Про дозвіл на розмноження наказу від 27.03.2017 
№ 8-дск "Про внесення змін до наказу 
Мінекономрозвитку від 11.12.2001 № 305-дск"

59
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07418/08-20 Лист2713-01/29990-0
Про проведення наради з питань виділення коштів 
для завершення будівництва інженерних споруд 
30.08.2017

60
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07424/08-27 Лист4504-07/29965-0
Про наявність курортних закладів

61
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07451/08-20 Лист2713-01/30153-0
Про проведення наради з питань виділення коштів 
для завершення будівництва інженерних споруд 
31.08.2017

62
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07502/08-33 Лист3622-06/30280-0
Про проведення конференції на тему: "Стан та 
перспективи реформування системи надання 
адміністративних послуг..." 9-10.10.2017

63
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

07423/08-19 Лист22/4.2-3708-17
Про визначення відповідальної особи для взаємодії 
з МТОТ щодо потреб  області та стану проектів, які 
реалізуються

64
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство культури

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

07355/08-31 Лист789/18-17
Про надання інформації щодо діяльності релігійної 
організації "Союз єврейських громад месіанського 
іудаїзму"

65
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07362/08-35 Лист6828/3.4
Про проведення навчання з підвищення 
кваліфікації з питань соціальної роботи з 
підлітками та молоддю

66
22.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07363/08-29 Лист6820/4.3
Про проведення конкурсу "Український СТАН" 
(Спортивний Тест Активності Нації) 09.09.2017 у 
м. Києві

67
21.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07444/08-29 Лист6873/7.1
Про участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту 
28.09.2017

68
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07335/08-24 Лист7/27-9019
Про пропозиції до Переліку заходів з підготовки 
території держави до оборони у сфері ЖКГ

69
22.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07389/08-24 Лист7/9-9137
Про проведення селекторної наради з питань 
підготовки до опалювального сезону 2017/18 року 
07.09.2017

70
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07434/08-19 Лист7/19-9172
Про участь у засіданні комісії для оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів ДФРР 30.08.2017 (м. Київ)

71
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10



№
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

07478/08-20 Лист7/19-9176
Про аналіз нецільового або неналежного 
використання державних коштів під час 
будівництва об'єктів соціальної інфраструктури

72
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07480/08-19 Лист7/31-9195
Про стан розробки та затвердження проекту Плану 
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 
розвитку області до 2020 року

73
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07481/08-26 Лист7/19-9202
Про реалізацію проектів зі створення нового 
освітнього простору

74
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07349/08-30 Лист16824/0/2-17/37
Про надання інформації про стан виплат державної 
соціальної допомоги на прийомних дітей та 
дітей-вихованців

75
22.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07422/08-35 Лист16993/0/2-17/42
Про участь у семінарі-нараді з питань послуг із 
соціальної підтримки 13-14.09.2017 у м. Києві

76
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07452/08-29 Лист17168/0/2-17/37
Про підготовку щорічної державної доповіді про 
становище дітей в Україні (за підсумками 2016 
року)

77
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07453/08-35 Лист17217/0/2-17/38
Про посилення заходів у сфері протидії торгівлі 
людьми

78
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07521/08-29 Лист17261/0/2-17/38
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної соціальної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2021 року"

79
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

07529/08-29 Лист17334/0/2-17/42
Про порушення забезпечення прав та інтересів 
дітей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, випадків жорстокого поводження з 
дітьми

80
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07421/08-35 Лист26040-05-5/2301
Про форму надання відповідей на рекомендації з 
верифікації

81
23.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07425/08-35 Лист26040-12/2-7/23
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікацій

82
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07382/08-37 Лист01-5140/23
Про нагородження Смолянінової Т.В.

83
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

07411/08-20 Лист1270/21-15
Про виділення коштів на розробку Схеми 
теплопостачання м. Токмак

84
21.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07414/08-20 Лист1292/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
нежитлової будівлі по вул. Володимирська, 265 м. 
Токмак

85
23.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07415/08-20 Лист1293/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 3 м. Токмак

86
23.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

12
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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07532/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт автомобільної дороги Т-0804

87
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07338/08-17 Лист3507/01-11
Про зміну напряму фінансування по об'єкту 
"Реконструкція Пологівського РБК"

88
22.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07441/08-17 Лист3536/01-10
ДОР СТАРУН С.М.
Про внесення змін до Перспективного плану 
об'єднання територіальних громад в частині 
Приморського р-ну

89
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07523/08-17 Лист3583/01-11
ДЕПУТАТИ БЕРДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Про приведення у належний стан автомобільних 
доріг у Бердянському р-ні

90
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07528/08-17 Лист3527/01-11
Про придбання медичного автомобільного 
транспорту

91
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07406/08-10 Депутатське звернення259
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
22.08.2017

92
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07548/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-1942
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам та підприємствам теплоенергетики

93
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"
13
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07533/08-22 Лист001-006/13681
Про погодження Плану розвитку розподільних 
мереж

94
31.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07558/08-22 Лист001-003/13636
Про проблемну фінансово-економічну ситуацію

95
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07443/08-37 Лист1/09-15-804
Про нагородження Власенка О.О. (та інші)

96
22.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

07356/08-22 ЛистДНМІ-02-51/379
Про використання вагонів на під'їзній колії 
Енергодарської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське 
МППЗТ"

97
19.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07371/08-32 Лист155
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

98
16.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07378/08-24 Лист35
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність

99
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07379/08-24 Лист34
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність

100
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07380/08-24 Лист48
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність

101
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

14
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07381/08-24 Лист49
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність

102
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07407/08-32 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про надання роз'яснень щодо переліку документів 
для розроблення технічної документації із 
землеустрою

103
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07409/08-32 Лист10/3218
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання роз'яснень щодо коду цільового 
призначення земель

104
21.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07435/08-41 Лист11241/3-17/56
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про закриття кримінального провадження

105
22.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07438/08-24 Лист61
ТОВ "ПРИМОРСЬКЕ ОРЕНДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

106
22.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07439/08-24 Лист27
ТОВ "ПРИМОРСЬКЕ ОРЕНДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

107
22.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07462/08-24 Лист66
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність

108
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07463/08-24 Лист67
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність

109
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15
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07467/08-22 Лист8
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про проведення перевірки

110
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07468/08-22 Лист119
ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про проведення перевірки

111
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07469/08-22 Лист30/08-17-2
ТОВ "СТАРАВТО"
Про відмову від участі у конкурсі з перевезення 
пасажирів

112
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07470/08-22 Лист30-08/17-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про проведення перевірки

113
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07485/08-22 Лист150
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про проведення перевірки

114
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07486/08-22 Лист85
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про проведення перевірки

115
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07487/08-22 Лист118
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про проведення перевірки

116
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07488/08-22 Лист42
ТОВ "АТП АСА"
Про проведення перевірки

117
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07489/08-22 Лист30/08
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про проведення перевірки

118
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07491/08-22 Лист52
ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про проведення перевірки

119
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07492/08-22 Лист164
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ЛІНІЇ"
Про проведення перевірки

120
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07495/08-22 Лист08/29-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про проведення перевірки

121
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07496/08-25 Лист30-08/2
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТЕНДЕРНА СПІЛКА"
Про проведення семінарів з питань державних 
закупівель

122
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07503/08-21 Лист31/2646
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про повернення житлового будинку по вул. 
Запоріжбудівській, 8 до державного фонду

123
28.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07504/08-21 Лист31/2644
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про направлення представника 
облдержадміністрації для проведення списання 
державного майна

124
28.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07524/08-32 Лист810/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

125
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07525/08-32 Лист811/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

126
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07531/08-22 Лист073
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про проведення перевірки

127
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07542/08-22 Лист26
ТОВ "ФАВОРІТ ТУР"
Про проведення перевірки

128
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07544/08-22 Лист207
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про проведення перевірки

129
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07545/08-22 Лист99
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про проведення перевірки

130
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07546/08-22 Лист173/1
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про проведення перевірки

131
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07387/08-22 Лист25/6194
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про відключення повітряних ліній електропередач 
через низові пожежі

132
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07390/08-27 Лист16
ПП "ОТУС"
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.05.2016 № 275

133
23.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07471/08-36 Лист20
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РОЗ-ІНФОРМ"
Про незаконне звільнення з посади редактора 
Розівської районної газети "Роз-інформ" Подрєз 
Л.І.

134
09.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07484/08-22 Лист12
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про проведення перевірки

135
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07490/08-22 Лист27/08
ПП "ТРАНСАГРО"
Про проведення перевірки

136
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07493/08-22 Лист7
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про проведення перевірки

137
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07494/08-22 Лист9
ПП "КРІСГРАНТ"
Про проведення перевірки

138
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07543/08-22 Лист4
ФОП КОСАРЕВ О.О.
Про проведення перевірки

139
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07547/08-22 Лист44
ПП "АВТОСВІТ"
Про проведення перевірки

140
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

07410/08-37 Лист495
Про нагородження Головахи Н.В. (та інші)

141
23.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07530/08-20 Лист505
Про фінансування природоохоронних заходів

142
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07372/08-38 Лист130
ГО "КЛУБ - ВЕТЕРАН"
Про звинувачення з боку Зубченка О.С.

143
22.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07473/08-22 Лист8
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про надання транспорту на 01.09.2017

144
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07505/08-22 Лист7/17
ГО "РІДНА ЗЕМЛЯ ЗАПОРІЗЬКА"
Про проведення перевірки документів на конкурс з 
визначення автоперевізників пасажирів

145
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07536/08-38 Лист57
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про участь у святкових заходах 03.09.2017

146
31.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07405/08-24 Лист34
ОСББ "ЛІДЕР 127"
Про затягування підготовки до опалювального 
сезону

147
27.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07557/08-28 Лист01-01/255
КЗ "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про утворення комісії з утилізації гуманітарної 
допомоги

148
29.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

07354/08-22 Лист01-26/999
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про створення атестаційної комісії щодо 
виконання робіт у сфері енергетичної ефективності 
будівель

149
21.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07375/08-32 Лист62-01/875
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

150
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07564/08-15 Лист09-07/440
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
увічнення подвигу учасників АТО на Сході 
України

151
01.09.2017від

№
від 01.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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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

Більмацька райдержадміністрація

07412/08-20 Лист01-16/0816
Про виділення коштів на ремонт напірного 
водоводу смт Куйбишеве

152
18.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07392/08-37 Лист01-35/1003
Про нагородження Смірського В.В.

153
22.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07404/08-20 Лист01.1-22/0706
Про фінансування природоохоронних заходів у 
2017 році

154
17.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07388/08-36 Лист01-01-27/1/544
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

155
23.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07497/08-41 Лист01-07/0942
Про необхідність отримання довіреності на ім'я 
Васюка А.Г.

156
16.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07377/08-37 Лист01-01-30/0405
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Погорілій В.Д.

157
17.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07383/08-36 Лист01-01-29/0412
Про скасування розпорядження голови 
Кам'янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
15.09.2016 № 289

158
19.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
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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

07459/08-37 Лист01-36/346
Про присвоєння почесного звання Кудикіну О.С.

159
23.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07537/08-37 Лист01-01-16/0845
Про нагородження Голуба С.М.

160
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07538/08-37 Лист01-01-16/0852
Про нагородження Губатенка С.С.

161
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07540/08-37 Лист01-01-16/0853
Про нагородження Узуна К.С.

162
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07541/08-37 Лист01-01-16/0854
Про нагородження Величко А.А.

163
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07512/08-37 Лист01-24/0587
Про нагородження Нарановича В.А.

164
19.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07514/08-22 Лист01-21/0606
Про прискорення робіт з проектування ПАТ 
"Запоріжобленерго"

165
31.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07366/08-36 Лист01-26/0741
Про погодження звільнення за переведенням 
Семенюти Н.А.

166
28.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07376/08-36 Лист01-26/0741
Про погодження звільнення Семенюти Н.А.

167
28.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07413/08-24 Лист01-43/0743
Про підготовку до опалювального сезону 2017/18 
року

168
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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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

07534/08-37 Лист01-06/492
Про присвоєння почесного звання Оксак О.І.

169
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07433/08-32 Лист01-23/1029
Про неправомірні дії посадових осіб у ході 
проведення заходу "Врожай-2017"

170
29.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07549/08-37 Лист01-46/0557
Про нагородження Бірюкової Т.М.

171
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07550/08-37 Лист01-46/0558
Про нагородження Новікова В.В.

172
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07336/08-20 Лист279
ЄЛИЗАВЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проекту реконструкції 
каналізаційної мережі по вул. Шкільна, 8-А

173
21.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07384/08-24 Лист271
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

174
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07386/08-24 Лист93
ОРЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про рішення сесії від 11.07.2017 № 1 "Про розгляд 
питання щодо внесення змін до Перспективного 
плану формування територій Запорізької області"

175
21.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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07398/08-24 Лист1483/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

176
22.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07399/08-24 Лист1482/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

177
22.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07400/08-24 Лист1484/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

178
22.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07401/08-24 Лист1472/01-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

179
18.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07402/08-24 Лист1473/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

180
18.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07403/08-24 Лист1471/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про врахування державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення містобудівної 
документації

181
18.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

07436/08-32 Лист01-21/475
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про реалізацію прав територіальної громади на 
землю

182
23.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07437/08-32 Лист01-21/478
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення земельних ділянок учасникам АТО

183
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07446/08-24 Лист101
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

184
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07447/08-39 Лист100
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

185
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07472/08-24 Лист96
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про включення Новоолексіївської ОТГ до 
перспективного плану Запорізької області

186
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07510/08-20 Лист186
ІНЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про передбачення коштів для погашення боргу 
перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

187
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07526/08-22 Лист430/01-03
СВІТЛОДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про участь у засіданні тендерного комітету при 
проведенні конкурсів з перевезення пасажирів

188
28.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07527/08-22 Лист596
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про участь у засіданні тендерного комітету при 
проведенні конкурсів з перевезення пасажирів

189
31.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

07442/08-47 Лист02-01-13/780
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

190
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Управління капітального будівництва

07509/08-20 Лист5/1309
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

191
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Текстовий документ

07420/08-27 Лист351/6
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ 
РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Про проведення планово-профілактичних робіт 
04.09.2017

192
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07368/08-43 Лист22-ц/778/5/17
Про копію ухвали колегії суддів судової палати з 
цивільних справ від 15.08.2017

193
21.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07508/08-34 Лист01/2-40/5020
Про надання кандидатури до складу постійно 
діючої комплексної робочої групи

194
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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Головне управління держпраці у Запорізькій області

07556/08-35 Лист08/02.8-05/5316
Про порушення законодавства щодо виплати 
заробітної плати на КП "Автогосподарство" ЗОР

195
30.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07483/08-32 Лист1038/01/14-2017
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Глісерна, 19

196
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

07440/08-41 Лист12-3-19/6519
Про всеукраїнський щорічний конкурс "Молодий 
правник року"

197
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07460/08-41 Лист04/4-19/6554
Про внесення змін до складу регіонального 
оперативного штабу із протидії протиправному 
поглинанню підприємств

198
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07511/08-41 Лист04/4-19/6538
Про анонсування заходів щодо роботи 
регіонального оперативного штабу із протидії 
протиправному поглинанню підприємств

199
29.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07513/08-27 Лист12.3.1-19/6609
Про передплату інформаційного бюлетеня 
"Офіційний вісник України"

200
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07555/08-41 Лист12.3.2-19/6646
Про результати планової цільової перевірки стану 
правової роботи в Департаменті промисловості та 
розвитку інфраструктури

201
31.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07370/08-43 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

202
21.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС
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07397/08-44 Лист47/91/08-70-19
Про перелік підприємств, які здійснили митне 
оформлення товарів 14-20.08.2017

203
21.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

07429/08-22 Лист01-08/858
Про виділення паливно мастильних матеріалів

204
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07461/08-44 Лист1424
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку на ПАТ "Запорізький завод 
феросплавів"

205
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07466/08-43 Лист808/1699/17/214
Про ухвалу щодо припинення провадження по 
справі від 22.08.2017

206
22.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07430/08-22 ЛистЕ-05/2303
СП "СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ" РФ 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження графіку погодинного відключення 
електроенегії на 2017-2018 роки

207
21.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07464/08-41 Лист10581/46/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про зловживання службовим становищем 
директора ДНЗ "Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту" Дьомінова В.Д.

208
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07465/08-43 Лист14443/2
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо проведення виконавчих дій 
від 14.08.2017

209
14.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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07482/08-32 Лист14/56
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Глісерна, 19

210
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07516/08-32 Лист0-8-0.18-842/117
МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЗАПОРІЗЬКОМУ 
РАЙОНІ ТА М. ЗАПОРІЖЖІ
Про питання державної реєстрації земельних 
ділянок, що належить до земель оборони

211
11.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07517/08-32 Лист0-8-0.18-875/117
МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЗАПОРІЗЬКОМУ 
РАЙОНІ ТА М. ЗАПОРІЖЖІ
Про питання визначення форми власності на 
земельну ділянку, що перебуває у постійному 
користуванні НЗ "Хортиця"

212
21.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

07535/08-36 Лист364
Про перевірку Кам'янсько-Дніпровської РДА у 
сфері державної служби

213
28.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

07365/08-41 Лист53-2785-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання копій документів щодо виділення 
земельної ділянки КП "Запорізький інститут 
регіонального розвитку" ЗОР

214
28.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07408/08-41 Лист05/1-768вих-17
Про виконання п. 1 постанови міжвідомчої наради 
від 24.04.2017 "Про стан протидії 
правопорушенням у сфері поводження з ТПВ в 
Запорізькій області"

215
21.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07350/08-41 Лист59/3/3-1588нт
Про надання інформації стосовно гр. Ліли (Фурти) 
М.В.

216
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07351/08-41 Лист59/3/3-1590нт
Про надання інформації стосовно гр. Ліли (Фурти) 
М.В.

217
18.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07426/08-41 Лист59/6/2-1488нт
Про можливе нанесення збитків економічним 
інтересам громад

218
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07455/08-41 Лист59/6/3-1480нт
Про питання безпеки залізничної сфери

219
23.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07456/08-41 Лист59/6/3-1479нт
Про загрозу знищення об'єкту авіаційної галузі

220
23.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07457/08-41 Лист59/6/3-1494нт
Про розслідування аварій на судноплавстві

221
28.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

07563/08-41 Лист19-р
ОСББ "КВІТКОВА АЛЕЯ"
Про порушення чинного законодавства з питань 
відшкодування по пільгам та субсидіям

222
29.08.2017від

№
від 01.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07428/08-34 Лист16-12165/163
Про належне експлуатаційно-технічне 
обслуговування апаратури оповіщення

223
28.08.2017від

№
від 29.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07501/08-34 Лист02-12284/162
Про направлення рекомендацій з питань захисних 
споруд цивільного захисту

224
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України
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07357/08-22 Лист248-01/16/5-17
Про Меморандум про партнерство щодо 
запровадження енергосервісу для підвищення 
енергетичної ефективності будівель бюджетних 
установ

225
15.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07477/08-22 Лист253-01/18/5-17
Про надання інформації щодо розрахунку 
середньозважених тарифів на теплову енергію

226
30.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

07498/08-44 Лист2969/0/4-17
Про матеріальні цінності мобрезерву медичного 
призначення

227
28.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

07519/08-36 Лист23-11/389
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про проведення навчання 11-22.09.2017

228
30.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

07352/08-24 Лист8987/18/7-17
Про дотримання вимог чинного законодавства 
щодо встановлення тарифів на теплову енергію

229
16.08.2017від

№
від 28.08.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

07454/08-42 Лист20-24/30186/17
Про надання прикладів/проблемних питань для 
розгляду на тренінгах для уповноважених 
підрозділів (осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції 

230
29.08.2017від

№
від 30.08.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Рахункова палата України

07507/08-20 Лист18-1518
Про результати аудиту використання субвенції на 
заходи компенсації ризику населення, яке проживає 
на території зони спостереження

231
28.08.2017від

№
від 31.08.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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