
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.09.17 по 22.09.17

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 взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи

08105/08-44 Доповідна запискаб/н
Про участь у тактико-спеціальному навчанні з 
антитерористичної тематики 02-05.10.2017

1
18.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08128/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
системи централізованого водопостачання с. 
Роботине Токмацького р-ну

2
18.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08177/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про співфінансування видатків на закупівлю 
агіографічного обладнання для КУ "Обласний 
медичний центр серцево-судинних захворювань" 
ЗОР

3
19.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08240/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про забезпечення кам'яним вугіллям об'єктів 
бюджетної і соціальної сфер господарювання на 
опалювальний період 2017/18 років

4
20.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08260/08-20 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про внесення змін до обласного бюджету

5
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08308/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про нагородження обласних громадських 
організацій

6
22.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08309/08-27 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури і туризму)
Про здійснення контролю за дотриманням вимог 
Положення про державне посвідчення на право 
демонстрування фільмів

7
22.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

08118/08-10 Депутатське звернення04-14/15-2898
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА...
Про обсяг фінансування програм 
соціально-економічного розвитку області

8
13.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08119/08-10 Депутатське звернення04-35/06-692
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ...
Про соціальний захист учасників АТО

9
12.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08294/08-14 Лист04-25/04-855(21
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про перенесення проведення засідання "круглого 
столу" на тему: "Травматизм - глобальна проблема 
сьогодення" на 27.09.2017

10
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

08115/08-10 Депутатське зверненняУ-1029/2
НДУ ЛЕВЧЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на спорудження церкви Юрія 
Переможця в с. Костянтинівка Мелітопольського 
р-ну

11
11.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08116/08-10 Депутатське звернення1073-09/2017
НДУ ДЕНІСОВА Л.Л.
Про надання допомоги гр. Сергєєвій Т.Д.

12
08.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

2
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Військові частини

08231/08-44 Лист116/2/1/12518
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0105
Про перелік матеріально-технічних засобів та 
майна

13
08.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08244/08-37 Лист3/33/22-2108
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Кондири М.О. (та інші)

14
20.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

08179/08-38 Лист137/2017
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА ІНІЦІАТИВА"
Про проведення круглого столу "Роль інститутів 
громадянського суспільства у протидії поширенню 
корупції в Україні"

15
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08191/08-38 ЛистК-20170917/1
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про демонтаж реклами на стовпі в смт Балабине 
Запорізького р-ну

16
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08269/08-26 Лист08/2-17
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про інформування батьківських громад щодо 
участі у програмі "Десятиліття дій з БДР 
(2011-2020)"

17
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08096/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНА
Про участь у семінарі "Добре урядування в 
об'єднаних територіальних громадах" 
29.11-08.12.2017 в м. Берлін (Німеччина)

18
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08121/08-33 Лист253/20
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення навчання з питань Місцевого 
економічного розвитку 28-30.09.2017 (м. Київ)

19
14.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3
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08152/08-33 Лист2017/09/18-1
НІМЕЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗАРАДИ 
РОЗВИТКУ GIZ
Про зустріч з членами комісії 09.10.2017

20
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

08199/08-32 Листб/н
ГУР'ЯНОВА О.О., ТОЛЧИНСЬКА Т.А.
Про укладання договору оренди земельної ділянки

21
15.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08200/08-32 Листб/н
ТОЛЧИНСЬКИЙ О.О.
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

22
15.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08297/08-32 Листб/н
ЧЕПРАСОВ А.М.
Про виділення земельної ділянки

23
03.05.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08120/08-28 Лист069012/406
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ № 1
Про забезпечення медикаментами Литвинової К.В.

24
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08123/08-26 Лист2700/730/52
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
Про набір на курси підвищення кваліфікації з 
питань технічного захисту інформації

25
07.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08125/08-36 Лист03/1-4-14/1-487
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 04-26.10.2017

26
12.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08140/08-22 Лист17/09/08-13
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"
Про надання інформації щодо договору 
перевезення пасажирів з ТОВ "Запорожбастранс"

27
08.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4
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08149/08-23 Лист027
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ БІЗНЕС-РОЗВИТКУ 
ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА (UHBDP)
Про участь у відкритті Свіжої Паркувальної 
платформи для тепличних овочів 22.09.2017 у с. 
Водяне Кам'янка-Дніпровського р-ну

28
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08182/08-22 Лист5/290
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО НАНУ"
Про науково-аналітичну записку "Оцінка 
структурних змін у промисловому секторі 
економіки регіонів України"

29
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08184/08-32 Лист784
ПАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО"
Про акт приймання-передачі земельної ділянки

30
11.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08190/08-46 Лист1428/04.1
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про хід виконання протокольних рішень від 
30.06.2017 з питань забезпечення житлом молоді та 
учасників АТО

31
11.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08279/08-27 Листб/н
УКРАЇНА БЕЗ СИРОТСТВА
Про проведення фестивалю Мама+Я  25.09 2017 в 
м. Запоріжжя  "Дубовий гай" 

32
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ паперовий паперова

08291/08-43 Лист565
НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про обговорення питань щодо проведення 
незалежної експертизи

33
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08313/08-27 Лист158
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
ХОР УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.Г. ВЕРЬОВКИ
Про сприяння у проведенні концерту в Запорізькій 
обласній філармонії 03.10.2017

34
19.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

08129/08-43 Ухвала908/1947/16
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

35
11.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08130/08-43 Ухвала908/3139/16
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду за позовом Запорізької місцевої 
прокуратури № 2

36
07.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08131/08-43 Лист317/1029/17/551
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали по цивільній справі за позовом 
Хомутової Є.А.

37
12.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08132/08-43 Ухвала908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

38
12.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08133/08-43 Постанова908/55/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

39
13.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08134/08-43 Ухвала908/852/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду за позовом Запорізької місцевої 
прокуратури № 1

40
12.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

08306/08-43 Лист2/325/291/2017
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду у справі з позовом 
Мохнатко С.О.

41
18.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

08151/08-29 Лист2017/PS/KFO/RS
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ 
ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ
Про проведення семінару з питань реалізації 
проектів раннього втручання 25-26.09.2017 у м. 
Харків

42
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08098/08-18 Лист1363-17
Про функціонування в органах виконавчої влади 
телефонних "гарячих ліній"

43
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

08111/08-09 Доручення34985/1/1-17
(В. Федорчук) Про звіт за результатами 
дослідження регіональних ринків реалізації товарів, 
надання послуг та виконання робіт у тимчасових 
спорудах

44
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08112/08-09 Доручення49632/41/1-08
(В. Гройсман) Про зняття з контролю доручення 
КМУ від 29.01.2009 № 49632/5/1-08 щодо стану 
виконання галузевих програм роботи з керівниками 
державних підприємств

45
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08164/08-09 Доручення34676/1/1-17
(С. Кубів) Про фінансово-економічну ситуацію 
ПАТ "Запоріжжяобленерго"

46
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08165/08-09 Доручення35405/1/1-17
(В. Федорчук) Про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції

47
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

08165/08-09 Доручення35405/1/1-17
(В. Федорчук) Про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції

48
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ паперовий паперова

08192/08-09 Доручення36299/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про  спільний лист заступника голови Токмацької 
районної ради Матвієнко В.В. та сільського голови 
Таврійської сільської ради Буравської І.В. щодо 
виникнення у сільській раді боргових зобов'язань 
перед НАК "Нафтогаз України" внаслідок 
виконання ними договору про будівництво об'єктів 
газопостачання

49
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08193/08-09 Доручення15155/12/1-17
(П. Розенко) Про посилення соціального захисту 
осіб, які постраждали під час участі у масових 
акціях громадського протесту, що відбулися у 
період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 
року, а також членів сімей осіб, смерть яких 
пов'язана з участю у зазначених акціях

50
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08194/08-09 Доручення35956/1/1-17
(В. Кістіон) Про залучення інвестицій для 
відновлення зрошувальних систем

51
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08195/08-09 Доручення36282/2/1-17
(В. Федорчук) ПОСОЛЬСТВО ЛИТОВСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ
Про організацію V Всеукраїнського конкурсу есе 
"Я- європеєць" у 2018 році

52
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08196/08-03 Постанова684
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 
шкільного віку та учнів

53
13.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08197/08-03 Постанова691
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13.06.2000 № 950

54
13.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08198/08-03 Розпорядження638-р
Про реалізацію право просвітницького проекту "Я 
маю право!" у 2017–2019 роках 

55
13.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08221/08-09 Доручення8051/0/2-17
(С. Кушнір) Про повернення проекту 
розпорядження КМУ "Будівництво пасажирського 
терміналу та обслуговуючих споруд КП 
"Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

***До доповідної записки Бабаніна О О - 
Погоджено зняти з контролю - Бриль К І***

56
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08248/08-09 Доручення35444/1/1-17
(Г. Зубко) Про впровадження підтримки населення 
на встановлення сонячних енергетичних станцій, 
теплових насосів, вітряків

57
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08249/08-09 Доручення35193/1/1-17
(В. Гройсман) Про пропозиції щодо удосконалення 
правового регулювання питань аудиту доступності 
літніх майданчиків, що були розроблені за участю 
громадських організацій осіб з інвалідністю

58
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08250/08-09 Доручення33101/29/1-17
(Г. Зубко) Про заходи, спрямовані на запобігання 
випадкам переохолодження (загибелі) людей в 
зимовий період 2017/18 років

59
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08251/08-09 Доручення15455/42/1-17
(В. Кириленко) Про придбання спеціальних 
шкільних автобусів

60
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

08257/08-04 Протокол наради 
(засідання)

29895/10/1-17
(С. Кубів) Про реалізацію пілотного проекту щодо 
зміни механізму фінансування надання медичної 
допомоги в окремих науково-дослідних установах 
Національної академії медичних наук, а також 
розподілу медичних виробів для стентування 
коронарних судин, придбаних МОЗ за кошти 
державного бюджету із залученням спеціалізованих 
організацій

61
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08283/08-09 Доручення36944/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про звернення депутатів 
Василівської районної ради щодо відсутності 
медичних препаратів для лікування небезпечних 
інфекційних хвороб (правець, сказ, ботулізм) у 
медичних закладах району

62
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08284/08-09 Доручення36259/1/1-17
(В. Кістіон) Про фінансово-економічне становище 
ПАТ "Запоріжжяобленерго"

63
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08296/08-09 Доручення34893/3/1-17
(В. Кириленко) Про участь голів координаційних 
рад з питань національно-патріотичного виховання 
у засіданні Міжвідомчої комісії з питань 
національно-патріотичного виховання 26.09.2017 у 
м. Батурині (Чернігівська обл.)

64
21.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08316/08-09 Доручення36927/1/1-17
(П. Розенко) ГО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
Про резолюцію заходу "Науково-практична 
конференція "Право інваліда на працю: можливості 
і реалії працевлаштування, зокрема за професійною 
ознакою-2"

65
21.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08317/08-03 Розпорядження643-р
Про деякі питання державного нагляду (контролю) 
у сфері техногенної та пожежної безпеки

66
20.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

08318/08-03 Постанова572
Про внесення змін у примітки до схеми посадових 
окладів на посадах державної служби за групами 
оплати праці з урахуванням юрисдикції державних 
органів у 2017 році

67
09.08.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
ДАК "Автомобільні дороги України"

08241/08-22 Лист4/10-10/1961
Про розблокування рахунків ДП "Запорізький 
облавтодор"

68
12.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08150/08-37 Лист37-25-11/20985
Про відзначення нагородами працівників АПК

69
12.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08223/08-23 Лист37-11-11/21655
Про участь у нараді з питань програм підтримки 
розвитку АПК 25.09.2017

70
20.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08163/08-32 Лист5/4-7/8064-17
Про проведення державної екологічної експертизи

71
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08225/08-32 Лист5/4.1-8/8121-17
Про виконання вимог Закону України "Про 
природно-заповідний фонд України"

72
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08282/08-32 Лист5/4.1-8/8189-17
Про вирішення питання перспективного розвитку 
м. Енергодар

73
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08172/08-20 Лист2105-11/31716-0
Про надання фінансової та бюджетної звітності за 
ІІІ квартал 2017 року

74
11.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08229/08-33 Лист4603-05/33008-0
Про перспективи експорту окремих видів продукції 
до Туреччини

75
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08247/08-27 Лист4504-07/33049-0
Про проведення Міжнародного інвестиційного 
форуму у сфері туризму 07.10.2017 (м. Одеса)

76
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08288/08-44 Лист2714-21/32187-0
Про проблемні питання у бронюванні 
військовозобов'язаних

77
12.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08236/08-33 Лист413/16-180/4/3-2
Про надання інформації щодо зустрічей з 
регіональними підрозділами Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ в Україні

78
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08266/08-33 Лист660/16-110-2971
Про візит в Україну Голови Парламенту Болгарії 
23-24.09.2017

79
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

08252/08-27 Лист12-03/20-09
Про виготовлення соціальної реклами

80
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08156/08-24 Лист4207/18/14-17
Про забезпечення безбар'єрного доступу осіб з 
інвалідністю до транспортної інфраструктури

81
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство культури

08234/08-29 Лист1063/4/15-17
Про організацію V Всеукраїнського конкурсу есе 
"Я- європеєць" у 2018 році

82
13.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

08311/08-44 Лист343/1/7425
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про проведення робіт щодо обладнання опорних 
пунктів

83
21.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08226/08-28 Лист01.6/191/24761
Про реформування публічних закупівель

84
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08094/08-33 Лист7/12-9271
Про підготовку до 3-го засідання Міжурядової 
українсько-індонезійської Комісії з економічного і 
технічного співробітництва

85
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08110/08-33 Лист7/19-9777
Про потребу у коригуванні вартісних показників 
проектної документації за проектами Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

86
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08170/08-24 Лист7/10-9805
Про надання інформації щодо обсягу 
заборгованості з різниці в тарифах

87
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08258/08-22 Лист7/9-9940
Про кількість укладених договорів на постачання 
природного газу виробникам теплової енергії

88
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08295/08-24 Лист7/10-9939
Про Порядок розрахунку середньозважених 
тарифів на теплову енергію, вироблену з 
використанням природного газу

89
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08314/08-33 Лист7/19-10008
Про зауваження до угод щодо Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

90
21.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08155/08-35 Лист18422/0/2-17/25
Про Стратегію Ради Європи про права осіб з 
інвалідністю

91
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08162/08-35 Лист18475/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

92
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08167/08-29 Лист18424/0/2-17/26
Про підсумки проведення атестації дитячих 
закладів

93
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08263/08-35 Лист18592/0/2-17/23
Про відзначення Міжнародного дня громадян 
похилого віку

94
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08264/08-35 Лист18617/0/2-17/37
Про організацію перевірок закладів соціального 
захисту та соціального обслуговування, в яких 
перебувають діти

95
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08224/08-20 Лист08000-05-9/2484
Про подання пропозицій змін до розпису 
державного бюджету

96
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08228/08-20 Лист05110-14-21/251
Про складання проектів місцевих бюджетів на 2018 
рік

97
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08287/08-20 Лист26040-12/2-7/24
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікацій

98
18.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08215/08-41 Лист9715/11/7-17
Про надання інформації щодо чинних політик, 
програм, проектів, які реалізуються в Україні з 
метою правопорушень серед неповнолітніх

99
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

08187/08-32 Лист01-01-32/3632
Про внесення питання на засідання сесії облради 
щодо заміни територій ландшафтних заказників 
місцевого значення в м. Енергодарі

100
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08136/08-22 Лист0176/09
Про відкриття Запорізької автобусної станції № 4

101
31.08.2017від

№
від 18.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08137/08-23 Лист13095/02-25/11
Про зняття з контролю факсограми щодо 
відстеження стану будівництва нових і 
реконструкції діючих об'єктів інфраструктури для 
зберігання сільгосппродукції

102
13.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08270/08-29 Лист02-12/746-3
Про пропозиції до програми щодо будівництва 
футбольних полів зі штучним покриттям

103
15.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

08205/08-37 Лист01/02-16/02560
Про нагородження Зубова С.О., Шеремета О.М.

104
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

08107/08-20 Лист01-27/417
Про фінансування будівництва мініфутбольного 
майданчика в м. Гуляйполе

105
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08237/08-24 Лист01-27/426
Про визначення та врахування державних інтересів 
під час розроблення проектів містобудівної 
документації

106
20.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08272/08-24 Лист01-27/409
Про коригування проектно-кошторисної 
документації "Будівництво полігону твердих 
побутових відходів в м. Гуляйполе"

107
14.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08109/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про вирішення земельного питання ПП Димного 
В.Л.

108
18.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08117/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛЮБІМ Л.С.
Про фінансування газопроводів в Гуляйпільському 
та Якимівському районах

109
18.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

08141/08-17 Лист3728/01-11
Про ремонт автомобільної дороги Т-0804

110
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08142/08-17 Лист3737/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про внесення заходів до програми 
соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць 
Запорізької області

111
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08143/08-17 Лист3760/01-11
Про виділення коштів з екофонду на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на очисні 
споруди в смт Приазовське

112
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08144/08-17 Лист3811/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів в рамках заходів Програми 
підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі "Сільське подвір'я"

113
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08145/08-17 Лист3564/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів для придбання 
фіброскану

114
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08274/08-17 Лист81-р
Про скликання п'ятнадцятої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання

115
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08276/08-17 Лист3556/01-18
 ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про розгляд Резолюції Першого з'їзду педагогів із 
предметів духовно-морального спрямування

116
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08277/08-17 Лист3803/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виділення коштів на придбання сміттєвоза

117
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08278/08-17 Лист3863/01-11
ДОР ЛЮБІМ Л.С.
Про фінансування газопроводів в Гуляйпільському 
та Якимівському районах

118
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

17



№
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

08211/08-10 Депутатське звернення268
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про залишення питань без розгляду

119
15.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08243/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про виділення коштів на Програму підтримки  
розвитку об'єднаних територіальних громад

120
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08253/08-10 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про проведення тренінгу з питань регуляторної 
політики 22.09.2017

121
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08275/08-10 Лист13
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ
Про висновки постійної комісії

122
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

08178/08-37 Лист125-624
Про нагородження Зотова М.В. (та інші)

123
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

08124/08-22 ЛистZp02.4.4-ЛВ-201
Про облаштування комерційних вузлів обліку 
засобами дистанційної передачі даних

124
11.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

08185/08-32 Лист22-8143
Про розчищення з'єднувального каналу Молочного 
лиману

125
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька АЕС
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08238/08-21 Лист23-48/19084
Про підписання документів зі списання державного 
майна

126
15.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08122/08-22 Лист09/15-АТ
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про відмову у допуску до конкурсу на перевезення 
пасажирів

127
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08146/08-47 Лист75
ТОВ "АДМІН"
Про участь у соціальних проектах

128
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08147/08-22 Лист130
ТОВ "СТАРТ, ЛТД-93"
Про перевірку промислового майданчика

129
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08204/08-37 Лист1/07-01-554
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про нагородження Сергєєвої І.Л. (інші)

130
14.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08227/08-37 Лист01/732
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про присвоєння почесного звання Дегтяренку С.М.

131
15.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08230/08-22 Лист01/6757
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про затвердження Інвестиційної програми ДП 
"НЕК "Укренерго" на 2018 рік

132
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08261/08-22 Лист14.09
ТОВ "МЕТПРОМСЕРВІС"
Про проблемні питання та шляхи їх вирішення, 
пов'язані з експортно-імпортними операціями

133
14.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08280/08-32 Лист925/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

134
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08281/08-32 Лист926/01-ZOp
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку робочого проекту  
землеустрою щодо рекультивації порушених 
гірничими роботами земельних ділянок

135
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08127/08-31 Листб/н
СПІЛКА ВІРМЕН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про обшуки активних членів Вірменської діаспори 
в Запоріжжі

***До доповідної записки Караулова О І від 
20.09.2017 - Погоджено перенести термін - Брил К 
І***

136
18.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08139/08-24 Лист9881
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про розірвання договорів користування 
внутрішньоміськими мережами

137
07.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08183/08-32 Лист792/05
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

138
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08233/08-24 Лист10159
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про анулювання раніше виданих ліцензій

139
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08246/08-27 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ФЕДЕРАЦІЙ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про відкриття пам'ятного знаку на честь Л.І. 
Жаботинського 21.10.2017

140
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08312/08-32 Лист01.02/2086
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР"
Про погодження Технічного завдання на виконання 
природоохоронного заходу

141
22.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08242/08-35 Лист11
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про соціальний захист дружин загиблих воїнів 
АТО

142
14.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08245/08-37 Листб/н
ГО "РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження Горбань А.А.

143
20.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08292/08-37 Листб/н
ГО "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЮА"
Про нагородження Гурц О.В. (та інші)

144
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08299/08-38 Листб/н
ЗМГО "ПОЛК ПЕРЕМОГИ"
Про проведення суботника 07.10.2017

145
19.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08310/08-26 Лист109
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про друк брошур для проведення 
інформаційно-просвітницького заходу

146
21.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Суди
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08210/08-43 Лист2/325/291/2017  3
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду від 14.09.2017 року (справа 
Мохнатко С.О.)

147
14.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08169/08-28 Лист5472
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про підготовку приміщень для встановлення 
апарату МРТ

148
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

08202/08-37 Лист01-26/1130
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про нагородження Дробишевої О.О. (інші)

149
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08203/08-37 Лист01-28/1746
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Сегеди Н.А (інші)

150
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08298/08-26 Лист137/01-22
ПНЗ "КЛУБ ЮНИХ МОРЯКІВ "ЕКВАТОР" З 
ФЛОТИЛІЄЮ"
Про проблемні питання позашкільного навчального 
закладу

151
18.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

08217/08-33 Лист0.1/21/1662/2/2-
Про проведення Форуму "Discover Dn.Ua" 
28-29.09.2017 у м. Краматорськ (Донецька обл.)

152
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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08113/08-15 Лист09-07/470
(Н. Анненкова) Про стан забезпечення регіонів 
дошкільними навчальними закладами

153
18.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08154/08-15 Лист04-01/3239
(В. Ковальчук) Про удосконалення функціонування 
офіційних веб-сайтів

154
16.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

08218/08-02 Указ269/2017
Про відзначення державними нагородами України 
членів національної збірної команди України на Х 
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту

155
09.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08219/08-02 Указ268/2017
Про відзначення державними нагородами України 
членів національної збірної команди України на 
ХХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх 2017 року

156
09.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08220/08-02 Указ251/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня незалежності України

157
24.08.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08181/08-20 Лист01-23/1092
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідної мережі в с. Орлянське

158
15.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08232/08-32 Лист01.1-22/0758
Про надання висновку щодо відповідності 
природоохоронних заходів вимогам законодавства

159
15.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Дніпровська райадміністрація

08239/08-47 Лист01/01-24/0963
Про виділення комп'ютерного обладнання

160
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08102/08-24 Лист01-14/1058
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

161
13.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Комунарська райадміністрація

08103/08-47 Лист01/01-12/0904
Про забезпечення комп'ютерною технікою

162
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08108/08-20 Лист03-34/0502
Про фінансування реконструкції системи 
теплопостачання КЗ "Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. Героя Радянського Союзу Є.І. Носаль"

163
14.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08208/08-36 Лист03-34/0481
Про погодження переведення Сидоренко О.О.

164
01.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08209/08-36 Лист01-01-16/0887
Про погодження надбавки Чмельовій В.В.

165
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08262/08-20 Лист01-35/0831
Про виділення коштів на виконання 
природоохоронних заходів

166
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08176/08-20 Лист01-25/505
Про виділення коштів на будівництво зовнішніх 
мереж каналізації очисних споруд в сел. 
Приазовське

167
06.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08207/08-36 Лист01-34/0368
Про погодження переведення Білоусової В.В.

168
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08307/08-36 Лист01-12/112
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

169
20.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08201/08-37 Лист13-09/0599
Про нагородження Шепеля М.П. (інші)

170
13.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08186/08-36 Лист01-46/0588
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

171
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08267/08-20 Лист01-26/2391
Про виділення коштів для виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
"Реконструкція очисних споруд каналізації смт 
Якимівка Запорізького р-ну"

172
15.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08285/08-24 Лист01-46/0585
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

173
12.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

08293/08-10 Депутатське звернення97
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ БОЖКО О.М.
Про питання створення КУ "Інклюзивно-ресурсний 
центр"

174
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

08100/08-20 Лист1100/02-14
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про фінансування проекту будівництва 
мініфутбольного майданчика в с. Велика Білозерка

175
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08101/08-20 Лист01-48/707
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проекту будівництва 
мініфутбольного поля в сел. Сонячне

176
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08106/08-20 Лист01-31/1027
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва футбольного 
майданчика зі штучним покриттям в с. Берестове

177
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08188/08-22 Лист01-21/537
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про контроль за рухом великогабаритного 
транспорту

178
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08214/08-20 Лист947
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про кошти на соціально-економічний розвиток

179
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08268/08-32 Лист02-03-04/436/02-
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про бездіяльність ГУ Держгеокадастру у 
Запорізькій області щодо вирішення проведення 
земельних торгів (аукціону)

180
18.07.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08271/08-27 Лист01-31/1033
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про підписні листи до акції "Напиши листа світові"

181
18.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08273/08-35 Лист446
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання матеріальної допомоги гр. Панасенко 
Л.В.

182
12.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08286/08-39 Лист02-01-25/531
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів

183
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08300/08-20 Лист01-20/632
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на придбання 
асенізаторської машини для КП 
"Таврійськдобробут"

184
19.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

08148/08-32 Лист02.1-26/03.3/119
Про внесення змін до Переліку природоохоронних 
заходів

185
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08168/08-20 Лист02.1-26/03.2/119
Про виділення коштів з обласного екофонду у 2018 
році

186
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

08235/08-22 Доповідна запискаб/н
Про забезпечення техногенної безпеки у хлорному 
господарстві ЗДП "Кремнійполімер"

187
20.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент фінансів

08259/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання пропозицій щодо розподілу коштів 
субвенції з державного бюджету на фінансове 
забезпечення автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності

188
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ 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

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

08099/08-36 Лист378/03-17
Про участь у проведенні навчання 19-28.09.2017

189
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

08265/08-34 Лист
Про проблемні питання протипожежного захисту 
території розформованої 275 абрб

190
18.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08289/80-20 Лист01/4-04/5341
Про виділення коштів на ремонт будівлі пожежного 
депо

191
13.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08166/08-41 Лист430/171/6-2017
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій посадових інструкцій 
працівників КЗ "Запорізький інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

192
19.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08315/08-41 Лист1054/01/9-2017
Про надання документів щодо здійснення медичної 
практики суб'єктами господарювання

193
20.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

08171/08-41 Лист12.1-19/7095
Про участь у семінарі для працівників юридичних 
служб 28.09.2017

194
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08290/08-37 Лист07-19/7212
Про нагородження Новікової О.О. (та інші)

195
21.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08301/08-27 Лист15-19/7181
Про святкування Дня юриста 06.10.2017

196
20.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08304/08-43 Ухвала908/518/16
УХВАЛА суду у справі з позовом ПП "Діловий 
будинок"

197
19.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

08138/08-20 Лист4/1032
Про розгляд питань, пов'язаних зі сплатою ПДВ

198
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08126/08-22 ЛистН-21/1111
Про укладання договорів на компенсацію збитків за 
перевезення пільгової категорії пасажирів

199
12.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08213/08-22 ЛистНЗІ-09/504
Про збереження вантажів під час перевезення 
залізничним транспортом

200
18.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08206/08-37 Лист1524
Про нагородження Любарського Г.А. (інші)

201
15.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08097/08-37 Лист02-38/6238/17
Про нагородження Одинця Є.І. (та інші)

202
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08114/08-41 Лист4743/42/01-2017
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ВП ПОЛОГІВСЬКОГО 
ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про копії висновків комісії щодо оформлення 
земельних ділянок ТОВ "Сільськогосподарське 
виробниче товариство із забезпечення інвалідів"

203
16.08.2017від

№
від 18.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08135/08-32 Лист622/06-06
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про екологічний стан р. Корсак

204
12.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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08157/08-24 Лист1/11-4302
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 101)"
Про переоформлення ліцензії на виробництво 
теплової енергії

205
12.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08158/08-24 Лист10/3249/8
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 99)"
Про переоформлення ліцензії на виробництво 
теплової енергії

206
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08159/08-24 Лист9/6-4972
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 88)"
Про переоформлення ліцензії на виробництво 
теплової енергії

207
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08160/08-24 Лист8/8-1-6214
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 77)"
Про переоформлення ліцензії на виробництво 
теплової енергії

208
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08161/08-24 Лист1/09-15
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№ 20)"
Про переоформлення ліцензії на виробництво 
теплової енергії

209
14.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08174/08-41 Лист6789/48/02/2-201
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО ВП 
ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо неповнолітніх

210
19.08.2017від

№
від 19.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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08305/08-43 Лист867
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження

211
06.02.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08175/08-41 Лист05/1-833вих-17
Про розроблення галузевих програм охорони та 
забезпечення особливого режиму використання 
земель історико-культурного призначення

212
14.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08255/08-32 Лист19/1676
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

213
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08256/08-32 Лист19/1675
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

214
19.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

08173/08-41 Лист5626/39/107/03-2
Про встановлення класу безпеки відходів 
виробництва ПП "Птахофабрика Прилуцького"

215
18.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08153/08-41 Лист59/3/4-1887нт
Про перевірку роботи Запорізької митниці ДФС

***До доповідної записки Антонова А М від 
22.09.2017 - Погоджено (терміново, особистий 
контроль)***

216
07.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08212/08-41 Лист59/5/4-1193нт
Про недопущення радикальних проявів під час 
масових громадсько-релігійних свят

217
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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08222/08-41 Лист59/26/270
Про проблемні питання Кам'янсько-Дніпровського 
району

218
14.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08303/08-39 Лист21-28-1636
Про надання інвентаризаційних описів щодо 
наявності комп'ютерного обладнання, 
програмно-апаратних комплексів та виборчих 
скриньок

219
20.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба статистики України

08216/08-19 Лист10.1-15/293-17
Про надання пропозицій щодо внесення змін та 
доповнень до програми перепису населення

220
19.09.2017від

№
від 20.09.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08180/08-25 Лист21-13013/213
ФОП МОГИЛЬНИЙ О.І.
Про участь у електронних закупівлях

221
13.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08302/08-34 Лист16-13310/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2018 рік"

222
21.09.2017від

№
від 22.09.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08189/08-22 Лист2177/1/5.2-6
Про "митний експеримент"

223
11.09.2017від

№
від 19.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08095/08-22 Лист257-01/19/5-17
Про надання переліку органів місцевого 
самоврядування, які встановлювали тарифи на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання з використанням природного газу

224
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Національне агентство з питань запобігання корупції

08254/08-36 Лист54-09/33381/17
Про повідомлення щодо неподання декларації 
Якимишеною Г.О.

225
20.09.2017від

№
від 21.09.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

08104/08-27 Лист01/1793
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про фотодокументальну виставку, присвячену 80-м 
Роковинам Великого терору - масових політичних 
репресій 1937-1938 років

226
15.09.2017від

№
від 18.09.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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