
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.09.17 по 15.09.17

Ф21-КА
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07922/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про внесення змін до переліку об'єктів, 
фінансування яких у 2017 році здійснюється за 
рахунок коштів обласного бюджету (бюджету 
розвитку) на замовлення УКБ ЗОДА

1
11.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07987/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2017 
році

2
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07988/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження Михальчук В.М.

3
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08022/08-29 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про відрядження членів збірної команди 
Запорізької області до ХІХ Всеукраїнської 
спартакіади 26.09-01.10.2017 (м. Ужгород, 
Закарпатська обл.)

4
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08083/08-25 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про необхідність укладання прямого договору 
купівлі-продажу немаркованих конвертів

5
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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08080/08-01 Закон України2063-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою 
конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат

6
23.05.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08081/08-01 Закон України2146-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування доходів 
нерезидентів-інвесторів у цінні папери

7
07.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08082/08-01 Закон України1810-VIII
Про амністію у 2016 році

8
22.12.2016від

№
від 15.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07917/08-10 Депутатське звернення04-11/16-193(20
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про рішення Комітету "Про розгляд питання 
"Рейдерство в аграрному секторі. Діяльність 
органів державної влади по запобіганню 
захоплення аграрних підприємств"

9
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07920/08-14 Лист017/045
ПІДКОМІТЕТ З ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про участь у Всеукраїнській нараді з питань 
проблем питної води 20.09.2017

10
05.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07964/08-14 Лист04-25/04-825(20
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про проведення засідання "круглого столу" з 
питань психологічної реабілітації учасників АТО 
18.09.2017 

11
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08044/08-10 Депутатське звернення04-15/12-762
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про результати аудиту використання субвенції на 
заходи компенсації ризику населення, яке проживає 
на території зони спостереження

12
11.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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08061/08-14 Лист04-25/04-843(20
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про проведення засідання "круглого столу" на 
тему: "Травматизм - глобальна проблема 
сьогодення" 22.09.2017

13
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

07918/08-10 Депутатське звернення0236/08-160
НДУ ІВАХІВ С.П.
Про об'єкти соціальної інфраструктури, які буди 
побудовані та введені в експлуатацію в 2016 році та 
І півріччі 2017 року

14
01.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07960/08-10 Депутатське звернення033/3/183-17
НДУ ПАВЛЕНКО Ю.О.
Про засідання міжфракційного депутатського 
об'єднання "Захист прав дітей - пріоритет держави" 
22.09.2017 у м. Києві

15
05.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08046/08-10 Депутатське звернення127-09/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про фінансову підтримку громадських об'єднань

16
12.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

07958/08-44 Лист116/2/1/12171
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 0165
Про участь у зборах 18-19.09.2017

17
01.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07938/08-38 Лист125
ГО "ГРОМАДСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ"
Про проведення Першої Асамблеї Платформи 
громадянського суспільства України "Збудуймо 
Європу в Україні" 26.10.2017

18
05.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07949/08-33 Лист17/09/11-1
ГО "ШКОЛА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про участь у тренінгу 25-29.09.2017 у м. Запоріжжі

19
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3
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08008/08-37 Лист92-09
ВГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Петровської І.Г.

20
08.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08009/08-37 Лист93-09
ВГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Карпова В.О.

21
08.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07975/08-33 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОГО 
ТЕАТРУ "СХІД-ЗАХІД"
Про сприяння у проведенні Фестивалю 
22-30.04.2018 у м. Краків (Польща)

22
04.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08052/08-33 Лист30062017/01
GIZ GMBH
Про неможливість підписання Меморандуму про 
співпрацю

23
12.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заповідники

07970/08-32 Листб/н
ФОП ЛЯПІН І.В.
Про надання роз'яснень щодо поновлення дії 
договору оренди земельної ділянки

24
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

07969/08-32 Листб/н
ДЕГТЯРЕНКО О.О.
Про надання в оренду земельної ділянки

25
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08048/08-32 Листб/н
ДУБЧЕНКО П.В.
Про передачу в оренду земельної ділянки

26
22.08.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07910/08-33 Лист25
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ У 
СФЕРІ GR ТА ЛОБІСТІВ
Про участь у Третьому Міжнародному GR Форумі 
11.10.2017

27
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07915/08-43 Адвокатський запит055-17
АДВОКАТ ДОБРОРЕЗ О.А.
Про надання інформації щодо перевірки цільового 
використання підприємствами-покупцями 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах для потреб населення

28
29.08.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07916/08-43 Адвокатський запит056-17
АДВОКАТ ДОБРОРЕЗ О.А.
Про надання інформації щодо заходів з контролю 
за виконанням Правил роздрібної торгівлі та 
надання послуг з постачання скрапленого 
вуглеводневого газу для побутових потреб 
населення

29
29.08.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07950/08-22 Лист02-05/29-10
ДП ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ"
Про обслуговування річкових внутрішніх водних 
шляхів (ВВШ)

30
06.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07976/08-33 Лист0132
ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ФОРУМУ 
"УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА"
Про запрошення на Форум 10.10.2017 (м. Київ)

31
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07991/08-33 Лист12/09/17
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результат оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

32
12.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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08023/08-29 Лист40
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
Про участь Матвєєвої А.І. у церемонії "Передамо 
мирну землю України в спадок нашим дітям" 
21.09.2017 (м. Київ)

33
12.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08051/08-19 Лист62
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ
Про участь у круглому столі на тему: "Чи 
ефективно регіони використовують кошти ДФРР?" 
22.09.2017 (м. Київ)

34
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08055/08-25 Лист29
"ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ"
Про запобігання порушення законодавства про 
публічні закупівлі, а також антиконкурентного та 
податкового галузей законодавства

35
05.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08068/08-32 Лист27/79-17
ТОВ "АВ.ТРЕЙД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

36
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08075/08-27 Лист02-17/510
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про участь у святкових заходах з нагоди Дня міста 
Гола Пристань 30.09.2017

37
12.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Посольства

07911/08-33 Лист6154/17-200-121
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КАЗАХСТАН
Про економічний потенціал Запорізької області

38
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ 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

08027/08-33 ЛистПР-13-473/13.09
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ В 
УКРАЇНІ
Про склад делегації для участі у святкуванні 
155-річчя переселення болгар в Таврію 
22-23.09.2017

39
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08047/08-33 ЛистПВ-06-478/14.09
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ В 
УКРАЇНІ
Про забезпечення супроводу членів делегації 
23-24.09.2017

40
14.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

07927/08-43 Лист808/750/17(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку про виклик до суду на 28.09.2017

41
30.08.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07928/08-43 Лист2/330/412/2017
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про рішення суду щодо визнання недійсним 
державного акту на земельну ділянку

42
05.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07929/08-43 Лист808/1050/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Пологівський 
хімічний завод "Коагулянт"

43
06.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07930/08-43 Ухвала908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду за позовом СГ "ЖЕНЯ"

44
06.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

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

07900/08-09 Доручення34823/1/1-17
(П. Розенко) Про засідання міжфракційного 
депутатського об'єднання "Захист прав дітей - 
пріоритет держави" 22.09.2017

45
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07901/08-09 Доручення34988/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 07-08.09.2017

46
09.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07913/08-09 Доручення23679/4/1-17
(Г. Зубко) Про врегулювання ситуації щодо 
небезпечних хімічних речовин, які знаходяться на 
території ЗДП "Кремнійполімер"

47
09.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07942/08-09 Доручення35048/1/1-17
(С. Кушнір) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про ситуацію навколо Веселівської ОТГ 
Запорізької області у зв'язку зі стягненням з неї 
коштів за переданий в державну власність 
газопровід

48
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07943/08-09 Доручення33820/1/1-17
(В. Кістіон) Про питання газопостачання

49
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07944/08-09 Доручення15455/39/1-17
(В. Кириленко) Про опрацювання  протоколу 
засідання Національної ради реформ на тему: 
"Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет 
розвитку країни"

50
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07945/08-09 Доручення23679/4/1-17
(Г. Зубко) Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

51
09.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07946/08-09 Доручення33011/3/1-17
(Г. Зубко) Про внесення змін до розпорядження 
КМУ від 12.04.2017 р. №253-р "Про виділення 
коштів для завершення будівництва інженерних 
споруд з метою зміцнення обороноздатності 
держави"

52
09.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

07963/08-09 Доручення21529/96/1-17
(С. Кубів) Про виконання Указу Президента 
України від 26.05.2017 № 146 "Про заходи, 
пов'язані із запровадженням Європейським Союзом 
безвізового режиму для громадян України"

53
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07993/08-09 Доручення35728/1/1-17
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у серпні 2017 року

54
12.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07994/08-04 Витяг з протоколуВП 52
(В. Гройсман) 5. Про проект розпорядження КМУ 
щодо будівництва пасажирського терміналу та 
обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя"

55
06.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07995/08-04 Витяг з протоколуВП 52
(В. Гройсман) 1. Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2017/18 року

56
06.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07996/08-04 Витяг з протоколуВП 52
(В. Гройсман) 8. Рішення з окремих питань щодо 
звітів голів облдержадміністрацій

57
06.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07997/08-04 Протокольне рішення34598/3/1-17
(П. Розенко) Про підготовку і проведення заходів у 
зв'язку з 80-ми роковинами Великого терору - 
масових політичних репресій 1937-1938 років

58
11.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08024/08-09 Доручення36013/0/1-17
(С. Кубів) Про участь у селекторній нараді з питань 
роботи оперативних штабів 15.09.2017

59
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08039/08-09 Доручення31971/7/1-17
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо стану 
виплати заробітної плати

60
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08057/08-09 Доручення35577/1/1-17
(В. Федорчук) Про надання статусу спроможної 
Гуляйпільській ОТГ

61
14.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08064/08-09 Доручення35345/1/1-17
(В. Федорчук) ГО "КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ 
ФУНДАЦІЯ "ЛІБЕРІ ЛІБЕРАТІ"
Про проведення регіонального конкурсу 
літературної творчості "Кальміюс"

62
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08078/08-04 Протокол наради 
(засідання)

35394/1/1-17
(С. Кубів) Про обговорення проблемних питань, які 
виникають під час захисту майнових прав 
власників та орендарів земельних ділянок

63
13.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08079/08-09 Доручення34624/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення виконання Закону 
України від 22.12.2016 № 1810-VIII "Про амністію 
у 2016 році"

64
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07978/08-27 Лист4504-07/32074-0
Про проведення восьмого засідання Ради 
туристичних міст та регіонів 27-28.09.2017 у м. 
Рівне

65
12.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08040/08-27 Лист4504-07/32313-0
Про моніторинг надзвичайних ситуацій, які сталися 
з туристами

66
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08059/08-27 Лист4503-06/32493-0
Про запрошення на Міжнародну Конференцію 
щодо вдосконалення методів статистики у сфері 
туризму та впровадження рекомендованої ЮНВТО 
системи Сателітного рахунку 03-04.10.2017

67
14.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури
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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

08003/08-29 Лист1002/4/15-17
Про організацію ІІІ Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості "Веселка миру" 
20-23.11.2017 у м. Попрад (Словацька Республіка)

68
30.08.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08065/08-27 Лист1041/10/15-17
Про перегляд переліків щойно виявлених об'єктів 
культурної спадщини

69
08.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08049/08-29 Лист7298/7.1
Про засідання колегії Мінмолодьспорту 17.10.2017

70
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08076/08-29 Лист7303/1.4
Про участь у Всеукраїнському таборі "Розумівка - 
Холодний Яр. Повстанські стежки Чорного 
Ворона" 21-24.09.2017 (Кіровоградська обл.)

71
13.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07941/08-24 Протокольне рішенняб/н
Про протокольне рішення за результатами 
підготовки до опалювального сезону 2017/2018 
року

72
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07948/08-32 Лист7/11-9538
Про надання інформації щодо поводження з 
побутовими відходами

73
08.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07957/08-24 Лист8/10-1605-17
ОСББ "КВІТКОВА АЛЕЯ"
Про відшкодування пільг та житлових субсидій

74
04.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07967/08-20 Лист7/19-8993
Про використання субвенції на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

75
21.08.2017від

№
від 12.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07977/08-19 Лист7/31-9359
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2018-2020 
роки з реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року"

76
04.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08025/08-33 Лист7/19-9675
Про участь у відео-нараді з питань реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України 14.09.2017

77
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07903/08-35 Лист17896/0/2-17/26
Про розгляд звернення директора дитячого 
оздоровчого табору "Северянін"  Борисенко Л.І. зі 
скаргою щодо здійснення незаконного та 
самовільного будівництва, що завдає небезпеки 
життю та здоров'ю дітей

78
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07912/08-30 Лист17852/0/2-17/37
Про затвердження нової форми звітності щодо 
кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування

79
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07973/08-35 Лист18005/2/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

80
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08041/08-35 Лист18135/0/2-17/37
Про підвищення посадових окладів педагогічним 
працівникам закладів соціального захисту дітей

81
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07902/08-20 Лист08000-05-10/241
Про подання штатного розпису

82
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

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

08043/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"
ДЕПУТАТ ХОРОЛЕЦЬ С.В.
Про ситуацію навколо "Запорізької ТЕС"

83
14.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08053/08-26 Лист01-01-30/3529
Про створення комісії з прийому-передачі в 
комунальну власність м. Енергодара підйомника

84
06.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07955/08-22 Лист13803/02-23/11
Про поводження з промисловими відходами ПАТ 
"ЗАлК"

85
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07904/08-37 Лист3837/02-39-3
Про нагородження Грицаєнка В.А. (та інші)

86
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07905/08-37 Лист3828/02-39-3
Про нагородження Пирогова М.І.

87
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

07926/08-22 Лист1548
Про ремонт дороги Т-0804 Кам'янка-Дніпровська - 
Велика Лепетиха

88
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07919/08-10 Депутатське звернення54
ДОР СУХІНА В.М.
Про ремонт доріг у Приазовському р-ні

89
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

07940/08-17 Розпорядження79-р
Про скликання чотирнадцятої сесії облради 
19.09.2017

90
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08011/08-17 Лист3675/01-21
НДУ ЗАГОРІЙ Г.В.
Про врегулювання правопорядку на час 
гастрольних видовищно-публічних заходів з 
використанням тварин

91
11.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08012/08-17 Лист3589/01-27
Про надання контактів осіб, які є технічними 
адміністраторами веб-порталу адміністративних 
послуг

92
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08006/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про участь у засіданні постійної комісії 14.09.2017

93
12.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08069/08-10 Депутатське звернення266
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 14.09.017

94
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроенерго"

08073/08-37 Лист125-622
Про нагородження Шибеко П.А. (та інші)

95
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

07971/08-37 Лист125-599
Про нагородження Шибеко П.А. (та інші)

96
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07981/08-22 Лист007-41/14411
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

97
12.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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документа

07907/08-22 Лист189
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про відмову від участі у конкурсі з перевезення 
пасажирів на міжміському (приміському) маршруті 
загального користування

98
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07908/08-22 Лист190
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про відмову від участі у конкурсі з перевезення 
пасажирів на міжміському (приміському) маршруті 
загального користування

99
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07909/08-22 Лист191
ТОВ "ПРАВЕКСТАР"
Про відмову від участі у конкурсі з перевезення 
пасажирів на міжміському (приміському) маршруті 
загального користування

100
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07932/08-43 Лист400
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про направлення копії позовної заяви

101
06.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07936/08-27 Листб/н
ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА 
УСТАНОВА "СПАДЩИНА"
Про встановлення наявності поховань воїнів

102
06.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07953/08-22 Лист11
ТОВ "АВТОТРЕЙД ГРУП"
Про обстеження промислового майданчику

103
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07954/08-22 Лист46
ТОВ "АТП АСА"
Про заміну транспортного засобу

104
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07968/08-44 Листб/н
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про визнання такими, що забезпечували 
проведення АТО, працівників ТОВ "Комунтех"

105
29.08.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07979/08-22 Лист01/13/09
ТОВ "ЮНІСТАР-АВТО"
Про припинення обслуговування та розірвання 
договору міського автобусного маршруту № 43

106
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08000/08-32 Лист09/1-16
ТОВ "ТАВРИДА-СЕРВІС ЛТД"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

107
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08015/08-22 Лист9
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про відмову у конкурсі з перевезення пасажирів на 
міжміському (приміському) маршруті загального 
користування

108
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08016/08-22 Лист10
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про відмову у конкурсі з перевезення пасажирів на 
міжміському (приміському) маршруті загального 
користування

109
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08017/08-22 Лист11
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про відмову у конкурсі з перевезення пасажирів на 
міжміському (приміському) маршруті загального 
користування

110
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08021/08-22 Лист03/09
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про реалізацію інвестиційного проекту 
"Підприємство з видобутку та переробки 
марганцевих руд шахтного поля № 6 
Велико-Токмацького родовища"

111
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08026/08-22 Лист28/9
ТОВ "ФАВОРІТ ТУР"
Про відмову від участі у конкурсі з перевезення 
пасажирів на маршрутах загального користування

112
14.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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08028/08-32 Лист10/3330
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

113
06.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08037/08-22 Лист18/6638
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про розгляд проекту змін до Інвестиційної 
програми

114
14.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08038/08-38 Листб/н
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про Програму підтримки розвитку об'єднаних 
територіальних громад Запорізької області на 2017 
рік

115
14.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07898/08-37 Лист01/151
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
Про нагородження Небогіна І.Б., Нетреби А.Л.

116
05.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07906/08-37 Лист01-16/274
КУ "ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Райлян О.Б.

117
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07939/08-22 Лист778
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про включення до Переліку споживачів 
електричної енергії

118
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07951/08-35 Лист134/017
БО "СЯЙВО НАДІЇ"
Про участь у благодійному марафоні 22.09.2017

119
07.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

08005/08-24 Лист4071/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання розрахунків з різниці в тарифах

120
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08014/08-24 Лист4072/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про участь у відкритому обговоренні змін тарифів 
на теплову енергію 15.09.2017

121
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08054/08-24 Лист9871
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про надання згоди на висвітлення даних 
державного статистичного спостереження

122
07.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08093/08-22 Лист293
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про включення до бюджетного запиту видатків на 
перевезення голови облдержадміністрації

123
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08060/08-37 Лист10
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про нагородження Зубченка О.С.

124
11.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

07921/08-32 Лист01-28/1671
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в с. Богатир 
Якимівського р-ну

125
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07924/08-26 Лист01-21/1802
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про участь у роботі круглого столу 22.09.2017

126
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

07984/08-22 Лист233
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ № 2" ЗОР
Про придбання нового автомобіля

127
04.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

18
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Чернівецька ОДА

08035/08-29 Лист01.43/65-1686
Про оздоровлення та відпочинок дітей

128
11.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08077/08-15 Лист04-01/3172
(В. Ковальчук) ОСББ "ОЛІМПІЄЦЬ 2016"
Про захист прав співвласників багатоквартирного 
будинку

129
13.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08088/08-15 Лист04-01/3235
(В. Ковальчук) Про моніторинг поточної ситуації в 
об'єднаних територіальних громадах

130
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

08058/08-15 Лист02-01/1526
(І. Райнін) Про фінансування робіт з інвентаризації 
земель

131
08.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

08066/08-36 Лист01-16/0907
Про погодження надбавки Попову А.В.

132
13.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08029/08-23 Лист01-35/1079
Про пропозиції ФГ "Таврія" для включення до 
Програми розвитку водного господарства

133
12.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08030/08-20 Лист01-22/1084
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
контори з кінозалом під будинок творчості в с. 
Балки Василівського р-ну

134
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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

08031/08-26 Лист01-22/1085
Про включення КЗ "Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів" до переліку 
першочергового інвестування проектів

135
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08032/08-35 Лист01-39/1086
Про оформлення пенсії по інвалідності учасникам 
АТО Сивусі В.І. та Гармашу О.В.

136
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08033/08-32 Лист01-39/1083
Про виділення земельних ділянок учасникам АТО

137
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08034/08-37 Лист01-41/1070
Про нагородження Кучерявенко В.М.

138
11.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08067/08-36 Лист01.1-20/0753
Про погодження надбавки Ярмоленко А.І.

139
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07989/08-20 Лист01-01-27/1/566
Про виділення коштів на буріння свердловини в с. 
Новоіванівка

140
08.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08007/08-38 Лист01-01-26/571
Про направлення матеріалів щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

141
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08071/08-20 Лист01-01-27/1/570
Про фінансування реконструкції водопроводу в с. 
Чкалово Веселівського р-ну

142
12.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07934/08-37 Лист195/01-15
Про присвоєння почесного звання Бодні І.В.

143
19.08.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07935/08-37 Лист195/01-15
Про присвоєння почесного звання Кушніренку І.К.

144
19.08.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07980/08-37 Лист200/01-34
Про присвоєння почесного звання Курману С.І.

145
29.08.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07966/08-36 Лист01-08/1048
Про надання відпустки Васюку А.Г.

146
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07986/08-36 Лист02-02/125-к
Про погодження надбавки Мангулу О.А.

147
11.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08056/08-37 Лист02-02/124-к
Про нагородження Кушнаренка О.А. (та інші)

148
11.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08004/08-20 Лист03-34/0496
Про фінансування робіт з утеплення фасаду КЗ 
"Роздольська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

149
08.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08072/08-24 Лист01-21/0668
Про зміну назви проекту "Реконструкція 
вентиляційної системи в операційних блоках 
гінекологічного та хірургічного відділень КЗ 
"Оріхівська ЦРЛ"

150
12.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07990/08-37 Лист01-26/0797
Про нагородження Потоцького В.В. (та інші)

151
11.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08087/08-36 Лист01-26/0804
Про погодження звільнення за переведенням 
Капітонова П.В.

152
12.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

08050/08-47 Лист01.1-09/316
Про придбання та встановлення ліцензійного 
програмного забезпечення

153
11.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07937/08-20 Лист02-03-04/424/02-
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про придбання сміттєвоза

154
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07985/08-20 Лист924
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію будівлі контори з кінозалом під 
Будинок творчості

155
11.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08062/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ГРИГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
СНІЖКО М.М.
Про неправомірної дії Григорівського сільського 
голови Куща С.В.

156
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08063/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ГРИГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
СНІЖКО М.М.
Про використання земельних ресурсів на території 
Григорівської сільської ради

157
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

07965/08-21 Лист02.1-26/02.2/117
Про надання приміщення для проведення "круглого 
столу" 26.09.2017

158
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі
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08085/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання переліку об'єктів, фінансування яких 
здійснюватиметься за рахунок субвенції з 
держбюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження Запорізької АЕС

159
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08092/08-34 Доповідна запискаб/н
Про організацію технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту, що належать до сфери 
управління облдержадміністрації

160
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Департамент фінансів

08089/08-20 Лист10-91/1733
Про проведення тренінгу 05.10.2017

161
15.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

07914/08-36 Лист351/03-17
Про участь у проведенні навчання 13-14.09.2017

162
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07998/08-36 Лист352/03-17
Про мовну підготовку державних службовців

163
11.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07956/08-20 Лист06.2-09/208-722
Про стан використання субвенції

164
08.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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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

07961/08-41 Лист10043/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо проведення 
модернізації джерел викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

165
04.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07962/08-41 Лист10126/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій листів щодо інвентаризації 
стаціонарних джерел викидів забруднюючих 
речовин

166
06.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08074/08-41 Лист1614/01/08-2017
Про тимчасове припинення функціонування 
блокпостів

167
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08084/08-41 Лист10382/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів щодо призначення 
та звільнення керівників КЗ "Запорізький інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

168
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

07983/08-35 Лист5047-1-19/13-14
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які найдовше перебувають у процедурах 
банкрутства

169
08.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07931/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА суду за позовом ПП "Діловий будинок"

170
04.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08019/08-43 Ухвала908/1468/17
УХВАЛА суду за позовом ВП "Запорізька АЕС"

171
07.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08020/08-43 Лист908/1633/17
УХВАЛА суду за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

172
06.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

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

07982/08-20 Лист482/9/08-01-07-0
Про надання звітів

173
08.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08018/08-43 Лист808/2273/17/226
Про копію постанови суду від 05.09.2017 № 
808/2273/17

174
08.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07952/08-22 ЛистЕЕЦ-10/7490
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності

175
08.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07992/08-41 Лист19/108/1-13743
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про пропозиції до Програми заходів фінансування

176
28.08.2017від

№
від 13.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08042/08-21 Лист02/96
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва в 
Запорізькій області на 2017-2018 роки

177
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08070/08-24 Лист7/8-3846
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 55)
Про переоформлення ліцензії з виробництва 
теплової енергії

178
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

08086/08-44 Лист1/2678
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження зведених та часткових нарядів на 
призначення транспортних засобів

179
14.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

07972/08-36 Лист391
Про скасування наказу щодо утворення конкурсної 
комісії для проведення конкурсів на зайняття посад

180
11.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна Рада України з питань телебачення і 
радіомовлення. Запорізьке представництво

08001/08-37 ЛистЗп-32
Про нагородження Артеменка Ю.А.

181
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07897/08-41 Лист05/2-2269-17
Про надання інформації щодо розпорядження 
голови Якимівської райдержадміністрації від 
21.12.2010 № 1060 "Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для ведення особистого селянського 
господарства на території Атманайської сільської 
ради"

182
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08045/08-41 Лист16-746вих17
Про дозволи на спеціальне водокористування у 
закладах, що належать до сфери управління 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України

183
13.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08010/08-22 Лист21/1626
Про заходи щодо недопущення аварійної ситуації 
на об'єкті "Будівництво автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя"

184
13.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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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

07925/08-41 Лист59/3/3-1833нт
Про надання інформації стосовно Расуєва М.А.

185
07.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

07999/08-41 Лист59/19/1-156нт
Про кризову ситуацію в рибогосподарській галузі

186
11.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08090/08-41 Лист59/19/1-157нт
Про негативну ситуацію у Молочному лимані

187
13.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08091/08-41 Лист59/26/260нт
Про передумови до виникнення надзвичайних 
ситуацій на ядерному об'єкті

188
09.09.2017від

№
від 15.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07974/08-39 Лист21-38-1546
Про проведення навчань членів територіальних 
виборчих комісій 29.10.2017

189
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08036/08-39 Постанова191
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

190
12.09.2017від

№
від 14.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

08013/08-32 Лист2/3-5-5465
Про результати перевірки Кирилівської селищної 
ради

191
07.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

08002/08-21 Лист7498/0/20-17
Про перелік суб'єктів господарювання, які 
підлягають плановим заходам державного нагляду 
(контролю) у 2018 році

192
01.09.2017від

№
від 13.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства 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

07899/08-36 Лист3-10-6/4999-17
Про запрошення на засідання конкурсної комісії 
Держрибагентства 11.09.2017

193
08.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

07923/08-24 Лист9485/21.3/7-17
Про підписання Акту приймання-передачі 
документів

194
30.08.2017від

№
від 11.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення

07947/08-37 Лист27/14-1
Про нагородження Коваля В.Ю.

195
12.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

07933/08-41 Лист0431-012/31724
Про залучення до кримінального провадження

196
06.09.2017від

№
від 11.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07959/08-38 Лист293/593
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про підготовку стратегій розвитку територіальних 
громад

197
05.09.2017від

№
від 12.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

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