
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.10.17 по 06.10.17

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08643/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про перерозподіл бюджетних коштів для 
придбання світлодіодного екрану КЗ "Запорізький 
обласний центр молоді" ЗОР

1
03.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08648/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Управління капітального 
будівництва)
Про перерозподіл капіталовкладень

2
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08670/08-26 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент освіти і науки)
Про зміну замовника робіт по об'єкту "Будівництво 
басейна у КВНЗ "Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія" ЗОР

3
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08671/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про виділення коштів з обласного бюджету у 2017 
році на реалізацію енергоефективного заходу КП 
"Соцкомуненергія" ЗОР

4
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08672/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент економіки)
Про розподіл вільних залишків коштів обласного 
бюджету

5
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08796/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про збільшення обсягу асигнувань на надання 
адресної грошової допомоги громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах

6
06.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

08566/08-14 Лист04-34/11-218182
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення "круглого столу" на тему: 
"Соціальний діалог як інструмент взаємодії 
громадського суспільства і держави" (листопад 
2017 року)

7
27.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08588/08-14 Лист04-23/17-1150
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про проведення щорічного дев'ятого 
Всеукраїнського конкурсу мультимедійних 
проектів "Врятувати від забуття"

8
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08706/08-14 Лист274/1-208
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про участь у круглому столі з питань 
впровадження Закону України "Про ратифікацію 
Протоколу про реєстр викидів та перенесення 
забруднювачів" та використання екологічного 
податку 20.10.2017

9
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

08608/08-10 Депутатське звернення198/ЗОДА/17
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення мешканців будинку по вул. 
Чумаченка, 26 м. Запоріжжя щодо тривалого 
конфлікту з ПАТ "Запоріжгаз"

10
29.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

08585/08-20 Лист515/82/207
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АБ 
"УКРГАЗБАНК"
Про впровадження Програми підтримки населення 
на встановлення сонячних енергетичних станцій

11
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

08564/08-37 Лист1003
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2988
Про нагородження Павловського В.О. (та інші)

12
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08647/08-37 Лист49/914
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Бичкова Ю.М. (та інші)

13
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08565/08-22 Лист29/09/17-1
ТОВ "КОРС"
Про співпрацю у сфері енергоефективності

14
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08578/08-22 Листб/н
ТОВ "ЕСКО ЮА"
Про проведення енергообстеження 04.10.2017

15
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08581/08-33 Лист164
ОРГКОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ЕКСПОФОРУМУ 
"БУДІВНИЦТВО. АРХІТЕКТУРА. 
НЕРУХОМІСТЬ"
Про запрошення на Форум 05-07.10.2017 (м. Київ)

16
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08582/08-25 Лист01-25.09
ФІРМА "АЛЬФА"
Про державні закупівлі у Відділі освіти, молоді та 
спорту Якимівської РДА

17
25.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08612/08-22 Лист521/2909
ТОВ "ДТЕК ЕСКО"
Про проведення енергоефективних заходів

18
29.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08625/08-32 Лист33
ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ"
Про довідку щодо звернень громадськості з питань 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

19
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08654/08-41 Лист2/9847
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГУНП В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про ліцензію на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення ТОВ "Легіон Інвест"

20
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08770/08-32 Лист154(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про відмову від користування земельними 
ділянками

21
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08789/08-20 ЛистС02-170/446
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про он-лайн навчання на тему "Застосування 
програмно-цільового методу на рівні місцевих 
бюджетів"

22
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Посольства

08764/08-33 ЛистПВ-07-544/05.10
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ В 
УКРАЇНІ
Про участь у круглому столі 11.10.2017 (м. Київ)

23
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08765/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
НІМЕЧЧИНА
Про стажування у Федеративному міністерстві 
закордонних справ Німеччини 05-23.03.2018

24
29.09.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08579/08-43 Лист321/1234/17/465
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали щодо відкриття провадження у 
справі за позовом Енергодарської місцевої 
прокуратури

25
22.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08788/08-43 ЛистЕИ-3198/17
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про запит щодо доступу до персональних даних

26
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08552/08-09 Доручення38519/0/1-17
(В. Федорчук) Про запрошення на другий 
всеукраїнський Форум "Єдиний голос" 
06-07.10.2017 (м. Київ)

27
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08553/08-09 Доручення36057/1/1-17
(В. Гройсман) Про результати ревізії 
Мінсоцполітики України у сфері оздоровлення та 
відпочинку дітей

28
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08554/08-09 Доручення38499/1/1-17
(П. Розенко) Про відзначення Дня ветерана

29
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08555/08-09 Доручення37812/1/1-17
(В. Федорчук) ГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про розповсюдження запрошення до участі з 
дітьми у реалізації на 7-му році презентованої 
світової програми Асамблеї ООН "Десятиліття дій 
з БДР (2011-2020)"

30
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08561/08-04 Протокол селекторної 
наради

38542/0/1-17
(С. Кубів) Про результати роботи за місяць 
оперативних штабів, утворених відповідно до 
пункту 7 протокольного рішення КМУ від 
09.08.2017 № 48, та ситуацію із захистом майнових 
прав власників та орендарів земельних ділянок

31
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08591/08-09 Доручення38204/1/1-17
(С. Кубів) НДУ ЛЯШКО О.В.
Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

32
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08592/08-09 Доручення37772/1/1-17
(В. Кириленко) НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ
Про вжиття заходів щодо забезпечення можливості 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на 
рівні з іншими особами до першого поверху кожної 
української середньої школи 

33
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08593/08-09 Доручення17838/14/1-17
(П. Розенко) Про кількість об'єктів, до яких 
забезпечено безперешкодний доступ осіб з 
інвалідністю

34
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08594/08-09 Доручення37994/1/1-17
(С. Кубів) Про проведення перевірки діяльності 
Запорізької митниці ДФС України у Запорізькій 
області

35
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08595/08-09 Доручення37018/1/1-17
(В. Гройсман) Про удосконалення управління в 
сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення

36
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08600/08-09 Лист37702/1/1-17
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА...
Про стан житлового будівництва, забезпечення 
захисту прав громадян на отримання житла у 
будинках, що будуються із залученням коштів 
таких громадян та проблеми добудови 
багатоповерхових житлових будинків

37
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

6



№
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

08601/08-09 Доручення26276/7/1-17
(В. Кістіон) Про визначення органу, 
уповноваженого управляти майном ДП "Аеропорт 
Бердянськ"

38
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08602/08-09 Доручення19161/7/1-17
(Г. Зубко) Про проведення 
Українсько-Американського командно-штабного 
навчання з реагування на надзвичайну ситуацію 
державного рівня, пов'язану з радіаційною аварією 
на ВП "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"

39
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08603/08-03 Постанова735
Про внесення змін до Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива

40
13.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08604/08-03 Постанова738
Про внесення зміни до пункту 1 додатка 1 до 
постанови КМУ від 18.04.2012 № 606

41
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08657/08-09 Доручення8518/0/2-17
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З ПРАВ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про робочі поїздки Урядового уповноваженого з 
прав осіб з інвалідністю

42
02.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08658/08-03 Постанова727
Про внесення зміни до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

43
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08660/08-03 Розпорядження673-р
Про розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб...на 2017 рік

44
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08691/08-09 Доручення38217/1/1-17
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про персональний склад Міжвідомчої комісії та її 
секретаріату і обласних оперативних штабів для 
мобільного реагування на випадки порушень прав 
землевласників і землекористувачів

45
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08692/08-09 Доручення31733/3/1-17
(В. Кістіон) Про вирішення проблемних питань у  
розрахунках за спожитий природний газ

46
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08693/08-09 Доручення37249/1/1-17
(В. Гройсман) Про збереження та утворення 
підрозділів молоді та спорту у структурах 
облдержадміністраціях

47
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08694/08-09 Доручення38010/1/1-17
(С. Кубів) Про зменшення ставок ввізного мита до 
нульової на матеріали та комплектуючі, які 
застосовуються при виробництві в Україні 
трансформаторів з рідким діелектриком 

48
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08695/08-03 Розпорядження682-р
Про затвердження плану заходів на 2017 рік, 
спрямованих на активізацію реформування 
місцевого самоврядування та державну підтримку 
добровільного об'єднання територіальних громад

49
13.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08696/08-03 Розпорядження685-р
Про погодження передачі нерухомого майна у м. 
Запоріжжі в державну власність з віднесенням його 
до сфери управління Державної судової 
адміністрації

50
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08697/08-03 Постанова732
Про надання статусу депресивної території м. 
Токмаку Запорізької області у 2017 році

51
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08698/08-03 Постанова726
Про внесення змін до постанови КМУ від 
08.02.2017 № 96

52
20.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08699/08-03 Постанова733
Про затвердження Положення про організацію 
оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у 
сфері цивільного захисту

53
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08714/08-09 Доручення39038/0/1-17
(В. Гройсман) Про участь у селекторній нараді з 
питань впровадження пенсійної реформи 
05.10.2017

54
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08715/08-09 Доручення8525/0/2-17
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З ПРАВ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про внесення до Планів засідань колегій питання 
забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю до об'єктів фізичного оточення

55
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08716/08-09 Доручення39053/0/1-17
(В. Гройсман) Про заходи щодо захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру

56
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08749/08-09 Доручення38962/1/1-17
(П. Розенко) Про заходи щодо адаптації до мирного 
життя учасників АТО

57
05.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08750/08-09 Доручення38261/1/1-17
(С. Кушнір) ПП "РИБАЛЬСЬКА М.В."
Про притягнення до кримінальної відповідальності 
Іванової Е.Н.

58
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08751/08-09 Доручення38261/2/1-17
(С. Кушнір) ПП "РИБАЛЬСЬКА М.В."
Про притягнення до кримінальної відповідальності 
Іванової Е.Н.

59
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08759/08-09 Доручення39386/0/1-17
(Г. Зубко) Про участь у селекторній нараді з питань 
ускладнення погодних умов 05.10.2017

60
05.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08773/08-04 Протокол наради 
(засідання)

39219/0/1-17
(Г. Зубко) Про вдосконалення системи надання 
адміністративних послуг в регіонах

61
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08774/08-09 Доручення39243/0/1-17
(П. Розенко) Про загальнодержавну програму 
фінансування лікування дітей

62
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08775/08-09 Доручення35345/2/1-17
(В. Кириленко) ГО "КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ 
ФУНДАЦІЯ "ЛІБЕРІ ЛІБЕРАТІ"
Про проведення регіонального конкурсу 
літературної творчості "Кальміюс"

63
03.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08781/08-09 Доручення39031/1/1-17
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
Про надання інформації стосовно введення в дію 
новобудов та об'єктів незавершеного будівництва у 
сфері освіти та науки України

64
06.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08782/08-09 Доручення39222/1/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про звернення Первинної профспілкової 
організації Токмацького відділення екстреної 
медичної допомоги щодо звільнення з займаної 
посади Супрун У.

65
06.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08783/08-04 Протокол селекторної 
наради

39504/0/1-17
(Г. Зубко) Про стан підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об’єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2017/18 року і 
забезпечення його сталого проходження

66
06.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08784/08-09 Доручення38120/1/1-17
(В. Грйсман) Про результати аудиту ефективності 
управління майном професійно-технічних 
навчальних закладів

67
06.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08785/08-09 Доручення38586/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 03.10.2017 до м. Києва

68
06.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08615/08-23 Лист37-11-11/22156
Про рівні середньозважених цін на основні види 
сільськогосподарської продукції та продукти її 
переробки

69
28.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08662/08-23 Лист37-18-11/22396
Про участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції 12-13.10.2017 (м. Одеса)

70
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08762/08-23 Лист37-32-11/22504
Про урочисті збори, присвячені Дню працівників 
харчової промисловості 13.10.2017 (м. Київ)

71
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08605/08-22 Лист5/4-9/8528-17
Про впровадження проекту "Впровадження 
раціонального споживання енергії з використанням 
сучасних високоефективних технологій на 
території ДПУ "Міжнародний дитячий центр 
"АРТЕК"

72
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

08700/08-32 Лист5/4-9/8643-17
Про надання необхідної інформації та доступу до 
об'єкту представників ТОВ "Технічні та 
управлінські послуги"

73
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08651/08-21 Лист3612-07/35023-0
Про анкети-опитування по СРО

74
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08656/08-21 Лист3213-08/35081-0
Про передачу частини будівлі ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект" у м. Запоріжжя до сфери 
управління Пенсійного фонду

75
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08777/08-33 Лист4603-05/35457-0
Про проведення Міжнародного форуму 
26-27.10.2017 в м. Тирана (Албанія)

76
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08778/08-33 Лист4603-05/35458-0
Про проведення національної виставки "INFOTEL 
– 2017" 01-05.11.2017 у м. Коломбо (Індія)

77
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08728/08-33 Лист203/17-020-1572
Про проект Державної програми співпраці із 
закордонними українцями на 2017-2020 роки

78
05.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

08666/08-27 Лист12-03/03-10
Про розміщення соціальної реклами 08-20.10.2017

79
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08768/08-22 Лист4455/12/14-17
Про погодження доопрацьованого проекту 
розпорядження КМУ "Про схвалення Національної 
транспортної стратегії України на період до 2030 
року"

80
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

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

08562/08-29 Лист7681/5.1
Про щорічне оцінювання фізичної підготовленості 
населення України

81
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08736/08-29 Лист7823/14
Про участь у Акції "Покрова Героїв" 13-15.10.2017 
(Харківська обл.)

82
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08570/08-26 Лист6.7-1638
ДЕПАРТАМЕНТ АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ ВИЩОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Про затвердження уніфікованих форм актів

83
20.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08619/08-29 Лист1/11-9988
Про формування обласних штабів Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
"Сокіл" ("Джура")

84
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08718/08-24 Лист1/9-537
Про вжиття заходів щодо забезпечення можливості 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на 
рівні з іншими особами до першого поверху кожної 
української середньої школи 

85
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08597/08-21 Лист135/7
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Про перелік суб'єктів, що надають послуги з 
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

86
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08613/08-45 Лист7/11-10377
Про зняття з контролю листів від 05.05.2017 № 
7/11-4875 та від 01.10.2017 № 7/11-5971

87
28.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08653/08-29 Лист7/19-10516
Про будівництво футбольних полів

88
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08703/08-24 Лист7/9-10534
Про надсилання оперативної інформації щодо 
проходження опалювального сезону

89
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08704/08-24 Лист7/9-10533
Про оновлення контактних даних

90
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08727/08-19 Лист7/19-10569
Про пропозиції до переліків інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку

91
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08734/08-38 Лист7/19-10588
Про участь у селекторній нараді з питань розвитку 
інфраструктури ОТГ 06.10.2017

92
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08652/08-35 Лист19272/2/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

93
02.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08655/08-35 Лист19403/0/2-17/28
Про заборгованість із заробітної плати

94
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08758/08-35 Лист19467/0/2-17/17
Про ведення особових справ недієздатних осіб та 
осіб, цивільна дієздатність яких обмежена

95
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08792/08-35 Лист19550/0/2-17/23
Про надання інформації щодо виконання Закону 
України "Про амністію у 2016 році"

96
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08618/08-20 Лист26040-12/2-7/25
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікацій

97
26.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08650/08-20 Лист33020-07-21/264
Про участь у тренінгах з внутрішнього контролю та 
внутрішнього аудиту 18-20.10.2017

98
02.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

08559/08-36 Лист10048/14/7-17
Про запрошення для участі Бойко З.М. у складі 
атестаційної комісії 02.10.2017

99
26.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08725/08-27 Лист10030/10.2/7-17
Про забезпечення інформаційним бюлетенем 
"Офіційний вісник України" у І півріччі 2017 року

100
26.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

08571/08-24 Рішення578
Про встановлення тарифів ТОВ "НВФ МІДА, лтд" 
на теплову енергію

101
22.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08659/08-28 Лист01/02-28/02732
Про медичний супровід заходів, присвячених 
урочистому відкриттю Дня міста

102
29.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08730/08-26 Лист01/02-23/02778
Про 50-річчя Запорізького державного медичного 
університету

103
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08626/08-20 Лист02-24/759-1
Про фінансування природоохоронних заходів по м. 
Мелітополю із коштів обласного екофонду в 2018 
році

104
20.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

08739/08-37 Лист01/02-16/02779
Про нагородження Агафонової Ж.В., Котова В.С.

105
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

08732/08-37 Лист03-01-11/2257
Про нагородження Речки Н.О.

106
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

08644/08-20 Лист1591/02-01-15
Про включення до переліку фінансування 
природоохоронних заходів виконання робіт з 
розчищення русла р. Конка м. Оріхів

107
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08769/08-10 Депутатське звернення211
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про визначення статусу осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

108
28.09.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Обласна рада

08567/08-17 Лист3914/01-21
НДУ ЛЕВЧЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на спорудження церкви Юрія 
Переможця в с. Костянтинівка Мелітопольського 
р-ну

109
27.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08568/08-17 Лист3768/01-27
ДОР ЛЮБІМ Л.С.
Про виділення коштів на реалізацію заходів 
обласної цільової програми "Сільське подвір'я"

110
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08589/08-17 Лист3807/01-27
ДП "УКРВОДШЛЯХ"
Про обслуговування річкових внутрішніх водних 
шляхів

111
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
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 
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08628/08-17 Рішення14
Про внесення змін до рішення облради від 
22.11.2012 № 11 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

112
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08629/08-17 Рішення21
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням облради 
від 26.01.2017 № 58

113
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08630/08-17 Рішення9
Про Програму впровадження елементів 
електронного урядування в Запорізькій області на 
2017-2019 роки

114
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08631/08-17 Рішення10
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку автомобільних доріг загального 
користування Запорізької області на 2017 рік, 
затвердженої рішенням облради від 06.04.2017 № 
60

115
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08632/08-17 Рішення20
Про внесення змін до обласної Програми 
виконання завдань і заходів Державної цільової 
програми "Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 
року, затвердженої рішенням облради від 
22.11.2012 № 18, зі змінами

116
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08633/08-17 Рішення13
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ,...на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням облради від 06.04.2017 № 
59

117
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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08634/08-17 Рішення19
Про внесення змін до обласної Програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням облради 
від 28.03.2013 № 28 (зі змінами)

118
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08635/08-17 Рішення18
Про внесення змін до рішення облради від 
31.03.2016 № 3 "Про Програму подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на 2016-2020 роки", зі змінами

119
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08636/08-17 Рішення12
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням облради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

120
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08637/08-17 Рішення11
Про внесення змін та доповнень до Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
облради від 31.05.2016 № 6 (зі змінами)

121
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08639/08-17 Лист01-26/0869
Про надання бюджетного запиту на 2018 рік по 
КПКВК 0110170

122
29.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08683/08-17 Рішення6
Про надання згоди на передачу введених в 
експлуатацію об`єктів соціальної інфраструктури

123
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08684/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)17
Про внесення змін і доповнень до обласної 
Програми матеріально-технічної підтримки 
діяльності органів виконавчої влади в Запорізькій 
області на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.2017 №63

124
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08685/08-17 Рішення8
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт на установах соціальної сфери

125
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08686/08-17 Рішення27
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 26.01.2017 №59 "Про обласний бюджет на 
2017 рік" (зі змінами та доповненнями)

126
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08687/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішення обласної ради від 
06.04.2017 №54 (зі змінами та доповненнями)

127
27.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08747/08-17 Протокольне рішенняб/н
Про закупівлю обладнання та медичних виробів в 
рамках Реалізації програми охорони здоров'я 
Запорізької області на 2013-2017 роки

128
27.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08753/08-17 Лист4050/01-11
Про виділення коштів на ремонт дорожнього 
покриття в смт Малокатеринівка Запорізького р-ну

129
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08754/08-17 Лист4070/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на заходи з електричного 
нагляду

130
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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08755/08-17 Лист4114/01-11
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
перед ТОВ "АДВАНСЕН ТРЕЙД" за спожите 
паливо котельне

131
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08779/08-17 Лист01-26/0876
Про перерозподіл асигнувань КТКВК 0110170

132
03.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08780/08-17 Лист01-26/0879
Про внесення змін до рішення облради від 
26.01.2017 № 59 "Про обласний бюджет на 2017 
рік" (зі змінами і доповненнями)

133
06.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08590/08-10 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ АПК 
ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про висновки комісії від 13.09.2017

134
13.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08556/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-2118
Про припинення газопостачання підприємствам 
теплоенергетики

135
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08599/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-2122
Про припинення газопостачання Концерну "Міські 
теплові мережі" з 05.10.2017

136
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08756/08-22 Лист001-008/15667
Про алгоритм відрахувань коштів на рахунки ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

137
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

20
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08577/08-32 Лист6/2384
Про надання в оренду земельної ділянки

138
25.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

08682/08-37 Лист32-8662
Про нагородження Коваля Б.М. (та інші)

139
29.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

08586/08-37 Лист03-51/20308
Про нагородження Галуцького Ю.О., Петренка 
А.Ю.

140
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08575/08-25 Лист35
ТОВ "АВЕРС"
Про організацію постійно діючого ярмарку

141
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08576/08-22 Лист29/09-17-3
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про графік руху транспортних засобів, 
пристосованих для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями

142
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08583/08-37 Лист3053
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Поляцька М.П

143
15.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08587/08-22 Лист28/09-17
ТОВ "СПЕЦСНАБРЕСУРС"
Про обстеження промислового майданчика

144
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08598/08-22 Лист139
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про припинення незаконної діяльності групи 
нелегальних перевізників

145
02.10.2017від

№
від 02.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08638/08-22 Лист12
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про графік руху автобусів для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями

146
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08667/08-32 Лист689-10/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про підписання проектів додаткових угод до 
договорів оренди землі

147
02.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08673/08-22 Лист01/233
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

148
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08679/08-32 Лист984/07
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
Про оформлення договору оренди земельної 
ділянки

149
28.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08688/08-22 Лист14
ТОВ " ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про вирішення ситуації з перевізниками пасажирів 

150
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08689/08-22 Лист12
ФОП КУЗНЄЦОВА Ю.В.
Про розірвання договору на перевезення пасажирів 
на приміських та міжміських автобусних 
маршрутах

151
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08708/08-22 Лист2530
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про Довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах

152
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08713/08-22 Лист165
ТОВ "МП "ПМК"
Про обстеження промислового майданчика

153
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08742/08-22 Лист407
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН"
Про обстеження промислового майданчика

154
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08794/08-24 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

155
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08795/08-24 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

156
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08574/08-25 Лист10
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ РИНКІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про організацію постійно діючого ярмарку

157
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08580/08-37 Лист01-12/224
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Кудряшової Н.І.

158
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08617/08-24 Лист07/03159
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження титулу об'єкту будівництва

159
02.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08622/08-32 Лист02.02-20/2117
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР"
Про придбання приладу для проведення 
радіоекологічного моніторингу

160
28.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08624/08-24 Лист620
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про підготовку до опалювального сезону

161
03.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08741/08-27 Лист46
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ 
УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ
Про проведення 10.11.2017 Всеукраїнської 
науково-практичної конференції

162
05.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08766/08-21 Лист14-п/17
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ДП "ДПІ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про збереження будівлі на пл. Пушкіна, 4, м. 
Запоріжжя

163
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

08640/08-37 Лист1341/04
Про нагородження Репіної С.А., Прутських Ю.А.

164
03.10.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08668/08-22 Лист9
ГО "МИРОТВОРЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про припинення нелегальних перевезень

165
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08677/08-37 Лист160
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Конюченка І.І. (та інші)

166
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08709/08-22 Лист14
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про перевезення членів сімей загиблих воїнів АТО 
в м. Мелітополь

167
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08752/08-37 Лист15/2017
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Блинова В.П.

168
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08678/08-22 Лист6051
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості за електроенергію

169
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Установи культури

08664/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Павла Вольвача

170
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08665/08-27 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про закупівлю книг Павла Вольвача "Сни неофіта"

171
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Учбові заклади

08661/08-26 Лист530
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про участь у заході до "Дня дошкілля" 05.10.2017

172
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08676/08-20 Лист01-11/959
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на проведення 
науково-практичної конференції

173
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

08787/08-36 Лист035/626
Про направлення облікової картки Давтяна Д.О.

174
03.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08717/08-15 Лист43-01/663
(Р. Павленко) Про проведення круглого столу з 
питань обговорення проекту Закону України "Про 
Національний фонд розвитку громадянського 
суспільства" 18.10.2017 (м. Запоріжжя)

175
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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08771/08-15 Лист46-01/2117
(В. Кондратюк) ГО "ЧОРНОМОРСЬКА 
МИРОТВОРЧА МЕРЕЖА"
Про результати громадського моніторингу 
виконання Указу Президента України від 
11.02.2016 № 44 "Про шефську допомогу 
військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії та 
Держприкордонслужби України"

176
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08772/08-15 Лист04-01/3431
(В. Ковальчук) Про проблемні питання діяльності 
філії "Василівська дорожньо-експлуатаційна 
дільниця"

177
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Президент України

08560/08-02 Указ281/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня машинобудівника

178
23.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08616/08-02 Указ300/2017
Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та 
Свободи

179
30.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08711/08-36 Лист01-32/964
Про погодження призначення Бригинець Ю.Ю.

180
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08733/08-20 Лист1138/01-21
Про включення запитів до Переліку фінансування 
природоохоронних заходів

181
20.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08614/08-37 Лист1661/01-01-31
Про нагородження Сторчило Т.Г.

182
28.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вознесенівська райадміністрація

26
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08620/08-47 Лист01/01-33/0893
Про виділення комп'ютерного обладнання

183
21.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08743/08-44 Лист221/01-45
Про закриття блокпосту "Гуляйполе"

184
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08641/08-38 Лист02-14/1104
Про проведення громадських слухань щодо 
утворення Новоолександрівської ОТГ

185
28.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08737/08-37 Лист01-34/379
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Поповій О.О.

186
11.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08738/08-37 Лист01-34/384
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Сарбаш С.В.

187
15.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08745/08-36 Лист01-01-16/0974
Про зарахування на навчання Грянистого В.І.

188
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08596/08-20 Лист01-23/546
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на будівництво 
зовнішніх мереж каналізації в сел. Приазовське

189
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08744/08-36 Лист01-06/555
Про склад конкурсної комісії Приазовської РДА

190
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
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№
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08746/08-22 Лист2811/01-34
Про ситуацію на Приморському РЄМ через 
виникнення заборгованості із виплатою заробітної 
плати трудовому колективу

191
25.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08642/08-28 Лист13-09/0634
Про включення Токмацької ЦРЛ до Переліку 
медичних закладів Запорізької області

192
29.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08710/08-37 Лист12-09/0647
Про нагородження Гатайло О.В. (та інші)

193
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08748/08-32 Лист12-09/0650
Про заміну сторони в договорі оренди землі ТОВ 
"Токмак Солар Енерджі"

194
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

08646/08-38 Лист443
МЕНЧИКУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про приєднання Менчикурівської сільради до 
Веселівської ОТГ

195
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08674/08-24 Лист01-21/616
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію водопроводу в с. Вільне, ст. 
Кирпотіно, с. Новотавричеське

196
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08675/08-20 Лист01-21/615
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції нерухомого майна 
майнового комплексу по вул. Смирнова, 1, смт. 
Комишуваха

197
04.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08681/08-20 Лист01-48/811
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на природоохоронні заходи

198
25.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08790/08-22 Лист01-21/1885
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції до проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів на міжміських і приміських 
автобусних маршрутах загального користування

199
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

08627/08-21 Лист01-01/1599
Про надання дозволу на списання матеріальних 
цінностей - автомобілів

200
19.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

08712/08-20 Лист02.1-26/03.2/126
Про пропозиції на сесію обласної ради щодо 
фінансування природоохоронних заходів

201
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

08702/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл капітальних видатків обласного 
бюджету, передбачених на 2017 рік Департаменту 
освіти і науки ЗОДА

202
05.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

08623/08-37 Лист02/5-09/6029
Про нагородження Оситняка Є.В. (та інші)

203
29.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
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Джерело  інформації 
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08740/08-37 Лист13583/06
Про нагородження Будовської Л.В. (інші)

204
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

08757/08-21 Лист01-19/7512
Про сприяння у наданні приміщення по пр. 
Соборному, 162а

205
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

08680/08-22 Лист4/1069
Про розблокування роботи підприємства

206
26.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

08558/08-37 Лист01-12/201
Про нагородження Бойко Н.Г.

207
29.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

08793/08-37 Лист18/01-387
Про нагородження Сухова Ю.В. (та інші)

208
05.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08573/08-44 Лист1580
Про результати перевірки стану військового обліку 
громадян України у Луганській області

209
27.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08690/08-43 Лист808/2832/17/240
Про копію ухвали щодо забезпечення 
адміністративного позову ТОВ "Профтаксі1" 

210
28.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08760/08-43 Лист808/2832/17/652
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ "Профтаксі 
1", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі автомобільні 
лінії"

211
29.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08761/08-43 Лист808/2832/17/241
Про копію ухвали від 29.09.2017 щодо виправлення 
описки в ухвалі

212
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Інші територіальні обласні органи

08551/08-32 Лист822/03
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про діяльність ФОП Череповського В.П.

213
27.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08572/08-32 Лист813/03
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про загибель водних біоресурсів у Приазовському 
НПП

214
27.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08584/08-32 Лист829/03
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про загибель водних біоресурсів у Приазовському 
НПП

215
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08606/08-41 Лист4713/54-2107
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВП БЕРДЯНСЬКОГО ВП ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про усунення причин і умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень учнями КЗ "Чернігівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів" ЗОР

216
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08621/08-36 Лист02-47/1739
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про перевірку "Про очищення влади" Чайки Д.В.

217
21.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08663/08-43 Лист16914/3
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову про закінчення виконавчого 
провадження

218
21.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08726/08-41 Лист11766/46/01/06-2
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО ВП 
ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації стосовно Ткаченка С.О.

219
26.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура
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08557/08-41 Лист119-11082вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "НВП 
"Запоріжпромекологія"

220
28.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

08649/08-41 Лист53-8531-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації стосовно будівлі по вул. 
Гоголя, 155, літ Б-2

221
29.09.2017від

№
від 04.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08705/08-41 Лист119-11141вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про факти порушень вимог законодавства про 
охорону культурної спадщини

222
02.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08786/08-37 Лист11-1326вих-17
Про нагородження Спільника С.І. (та інші)

223
04.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08719/08-22 Лист10/1776
Про надання інформації щодо балансоутримувача 
доріг місцевого значення

224
05.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08563/08-41 Лист59/26/279н/т
Про порушення законодавства з боку посадових 
осіб ВП "Запорізька АЕС" при виконанні 
договірних відносин з "Unix CZ s.r.o." (Чехія)

225
22.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08609/08-41 Лист59/3/1-1968нт
Про надання інформації стосовно Ляміна Д.Л., 
Рублевської Л.В.

226
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08610/08-41 Лист59/3/2-1930нт
Про надання інформації стосовно Потапенка О.В.

227
25.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08611/08-41 Лист59/3/3-1940нт
Про надання інформації стосовно Гриценка О.Г.

228
25.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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08720/08-41 Лист59/3/2-2038нт
Про надання інформації стосовно Корнет І.О. (та 
інші)

229
28.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08721/08-41 Лист59/3/1-1980нт
Про надання інформації стосовно Шепелєва М.М.

230
27.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08722/08-41 Лист59/3/1-1974нт
Про надання інформації стосовно Журби С.О.

231
27.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08723/08-41 Лист59/3/3-2078нт
Про надання інформації стосовно Аріана 
Мухаммада

232
29.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08724/08-41 Лист59/3/2-2075нт
Про надання інформації стосовно Войціховського 
І.М.

233
29.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08729/08-41 Лист59/3/3-2076нт
Про надання інформації стосовно Гриценка О.Г.

234
29.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

08669/08-22 Лист25/3897-17
Про проведення спільної наради щодо проведення 
"Дня безпеки"

235
03.10.2017від

№
від 04.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08776/08-39 Постанова210
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

236
03.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

08731/08-44 Лист300/1/С/3336
Про заходи до Дня захисника України

237
28.09.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна аудиторська служба України
33
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08767/08-28 Лист31-14/1478
Про обсяг коштів, спрямованих у 2017 році на 
закупівлю фармацевтичної продукції для лікування 
хворих на цукровий і нецукровий діабет

238
27.09.2017від

№
від 06.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

08707/08-21 Лист8669/0/20-17
Про відкликання листа від 01.09.2017 № 
7498/0/20-17

239
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08763/08-34 Лист01-14073/17
Про погіршення погодних умов 05-06.10.2017

240
05.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08645/08-22 Лист2358/1/5.2-6
Про управління дорожнім господарством у 2018 
році

241
27.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

08791/08-32 Лист5600/9/11-17
Про паспортизацію водних об'єктів

242
02.10.2017від

№
від 06.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08701/08-22 Лист265-01/16/5-17
Про передбачення коштів на "теплі" кредити

243
04.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

08569/08-36 Лист1/15-12-718
Про зарахування слухачів до Національної академії

244
21.09.2017від

№
від 02.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08735/08-26 Лист144/50/22-17
Про навчання MATRA 08-17.11.2017 у м. Гаага, м. 
Лейден (Нідерланди)

245
03.10.2017від

№
від 05.10.2017
№ Освіта і наука 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

Фонд державного майна України

08607/08-21 Лист10-16-17810
Про формування переліку потенційних об'єктів 
оренди

246
18.09.2017від

№
від 03.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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