
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.10.17 по 13.10.17

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
Відділ юридичний

08878/08-26 Доповідна запискаб/н
Про підготовку проекту розпорядження "Про 
реалізацію правопросвітницького проекту "Я маю 
право! у 2017-2019 роках"

1
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08807/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Верещаги Н.І.

2
09.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08869/08-28 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про епідситуацію, яка виникла в КЗ "Преславська 
спеціальна ЗОШ-інтернат" Приморського району

3
09.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08949/08-24 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про теплозабезпечення КУ "Запорізький дитячий 
будинок-інтернат" ЗОР

4
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08962/08-22 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про надання автобусу для перевезення учасників 
потягу національного єднання "Труханівська січ" 
13.10.2017

5
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08988/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури і туризму)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі "Культура" у 2017 році

6
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09003/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення шкільного волонтерського руху 
"УКРОП" Лисогірського НВК

7
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09035/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про нагородження колективу Благовіщенської 
ЗОШ

8
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09036/08-37 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про нагородження Юшкова П.О.

9
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09037/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури і туризму)
Про фінансування видання диску патріотичних 
пісень Анатолія Сердюка

10
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09038/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів на придбання 
палива службі екстреної медичної допомоги

11
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09039/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури і туризму)
Про виділення додаткових коштів у 2017 році 
працівникам ансамблю "Запорожці"

12
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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09040/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури і туризму)
Про залишок бюджетних асугнувань в 
Департаменті культури, туризму, національностей 
та релігій

13
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09041/08-37 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про резервування бланків для відзначення 
представників АПК

14
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09055/08-25 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ інформаційно-комп'ютерного 
забезпечення)
Про дозвіл щодо укладення договорів на оплату 
послуг з технічного обслуговування та поточного 
ремонту інженерної інфраструктури (систем 
охолодження) без застосування електронної 
системи закупівель

15
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08950/08-01 Закон України2167-VIII
Про створення необхідних умов для мирного 
врегулювання ситуації в окремих районах 
Донецької та Луганської областей

16
06.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08951/08-01 Закон України2148-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій

17
03.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08802/08-14 Лист04-25/13-914(22
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у Національному форумі охорони 
здоров'я 18.10.2017 (м. Київ)

18
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09059/08-10 Депутатське звернення04-36/14-562
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ
Про надання інформації з питань фінансування 
дорожнього господарства

19
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

08823/08-10 Депутатське звернення654-10
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про присвоєння почесного звання Коваленку О.А.

20
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08824/08-10 Депутатське звернення655-10
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання фінансової допомоги "Запорізькій 
обласній кікбоксерській асоціації "ВКА"

21
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08864/08-10 Депутатське звернення10/17-98
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про вжиття заходів щодо нормалізації діяльності 
філії Василівської дорожньо-експлуатаційної 
дільниці ДП "Запорізький облавтодор"

22
03.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08865/08-10 Депутатське звернення1664
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ремонт шкільного автобусу для КЗ 
"Шевченківська ЗОШ І-ІІ ступенів" Зеленівської 
сільради Новомиколаївського р-ну

23
19.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08904/08-10 Депутатське звернення1682
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про вжиття заходів з боку орендаря гр. Машко Г. 
щодо підтримання рівня води в річці

24
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08905/08-10 Депутатське звернення10/17-95
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення Степногірської селищної ради щодо 
ремонту дороги С08201 від а/д М-18-Степногірськ

25
03.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4
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08906/08-10 Депутатське звернення10/17-96
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення Степногірської селищної ради щодо 
ремонту водоводу від с. Лобкове до смт 
Степногірськ

26
03.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08797/08-44 Лист1675
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

27
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08798/08-44 Лист1715
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про надання розрахунків до обласної Програми 
сприяння розвитку матеріально-технічної 
бази...військових частин ЗСУ...

28
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08811/08-44 Лист1677/1
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про відновлення автобуса ЛАЗ-5207

29
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08961/08-37 Лист2/461
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3137
Про нагородження Поселяніна В.І. (та інші)

30
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09051/08-28 Лист12-10/1-17
ГО "ДІАБЕТИК"
Про проведення заходу "ДЕНЬ ДІАБЕТУ 2017" 
17.11.2017 у ПК "Орбіта"

31
12.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09018/08-32 Листб/н
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА 
ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА
Про участь у семінарі з питань поводження з 
твердими побутовими відходами 30.10.2017 (м. 
Київ)

32
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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Інші кореспонденти

08800/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ДЖЕВАГА М.В.
Про надання інформації стосовно розпорядження 
голови облдержадміністрації від 23.08.2012 № 406

33
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08801/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ДЖЕВАГА М.В.
Про надання інформації щодо виконання функції в 
гуманітарній сфері

34
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08805/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про участь у семінарі Кармазіної Н. 16-20.10.2017 
(м. Берлін, ФРН)

35
02.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08822/08-22 Лист86(107)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про надання інформації щодо визначення органу, 
уповноваженого управляти майном ДП "Аеропорт 
Бердянськ"

36
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08863/08-27 Лист500/02/01-16/17
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ
Про запрошення на урочисте відкриття 
культурно-мистецького заходу 12.10.2017 (м. Київ)

37
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08881/08-47 Лист282/07
ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ
Про впровадження програмного забезпечення 
"Дебет Плюс"

38
01.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08885/08-21 Лист280/6
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І 
ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Про співробітництво

39
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

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

08912/08-32 Лист156(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Ярослава Мудрого, 
2-л, м. Бердянськ

40
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08947/08-36 Лист03/1-5-14/1-542
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 01-24.11.2017

41
09.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09005/08-32 Листб/н
СЄРОВ М.О.
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

42
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09026/08-25 Лист01/271
ДЕРЖАВНИЙ НДІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА 
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Про підвищення кваліфікації у сфері публічних 
закупівель

43
02.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09049/08-25 Лист118/2772-л
ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ"
Про проведення конференції "Мастильні матеріали 
- 2017" 27.10.2017 (м. Київ)

44
05.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Суди

08832/08-43 Лист326/1062/16-а
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі визнання дій 
неправомірними, визнання рішення протиправним 
та його скасування

45
03.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08834/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

46
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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08835/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

47
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08836/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

48
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08837/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

49
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08839/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

50
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08840/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

51
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08841/08-43 Лист321/1234/17/485
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали щодо КЗ "Запорізький обласний 
центр охорони  культурної спадщини" ЗОР

52
03.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08857/08-43 Лист330/1199/17
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про розгляд в апеляційній інстанції скаргу по 
справі Масюти Н.А.

53
29.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08909/08-43 Ухвала757/52636/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду про тимчасовий доступ до речей та 
документів

54
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08935/08-43 Лист808/3726/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 17.10.2017

55
03.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08965/08-43 Лист808/2273/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку про виклик на судове засідання 
25.10.2017

56
28.09.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08966/08-43 Лист808/3726/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду за позовом ТОВ 
"Запоріж-Лідер ХХІ"

57
03.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08967/08-43 Лист808/3726/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду за позовом ТОВ 
"Запоріж-Лідер ХХІ"

58
03.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09019/08-43 Ухвала908/1640/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

59
04.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09020/08-43 Ухвала908/1468/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ВП "Запорізька 
АЕС"

60
02.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09047/08-43 Лист325/798/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про повістку про виклик до суду на 26.10.2017

61
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

09006/08-46 Лист1590/11
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про резолюцію круглого столу "Захист прав 
людини внутрішньо переміщених осіб: пошук 
сталих рішень стосовно житлових питань"

62
10.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08923/08-18 Лист1471-17
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом вересня 2017 року

63
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

08814/08-09 Доручення34893/7/1-17
(В. Кириленко) Про причини відсутності голів 
координаційних рад з питань 
національно-патріотичного виховання у засіданні 
Міжвідомчої комісії з питань 
національно-патріотичного виховання 26.09.2017 у 
м. Батурин (Чернігівська обл.)

64
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
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08815/08-04 Протокол селекторної 
наради

39038/2/1-17
(В. Гройсман) Про реалізацію Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій"

65
07.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08816/08-09 Доручення8703/0/2-17
(С. Кушнір) Про повернення проекту 
розпорядження КМУ щодо водопостачання та 
водовідведення селища Кирилівка Якимівського 
р-ну

66
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08890/08-09 Доручення39501/1/1-17
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї...
Про Рекомендації "Про дотримання Закону 
України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" 
на прикладі ДП України "Міжнародний дитячий 
центр "Артек"

67
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08891/08-09 Доручення32902/43/1-17
(В. Федорчук) Про виконання Протоколу 
селекторної наради з питань підготовки навчальних 
закладів до 2017/18 навчального року

68
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

08892/08-09 Доручення38420/1/1-17
(В. Кістіон) Про забезпечення техногенної безпеки 
у хлорному господарстві ЗДП "Кремнійполімер"

69
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08894/08-03 Постанова754
Про внесення змін до постанови КМУ від 
25.11.2015 № 1068

70
04.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08928/08-09 Доручення38821/1/1-17
(С. Кубів) Про контроль за використанням 
державних коштів

71
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08929/08-09 Доручення34241/3/1-17
(В. Федорчук) Про передачу частини будівлі ДП 
"Державний проектний інститут 
"Запоріжцивільпроект" до сфери управління 
Пенсійного фонду України

72
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08930/08-09 Доручення39949/1/1-17
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у вересні 2017 року

73
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08939/08-09 Доручення38636/1/1-17
(В. Гройсман) Про результати аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, 
спрямованих на розвиток та функціонування 
системи протипаводкового захисту

74
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08940/08-09 Доручення32301/1/1-17
(В. Гройсман) Про взаєморозрахунки з погашення 
заборгованості з різниці в тарифах

75
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08941/08-09 Доручення38600/1/1-17
(В. Гройсман) Про екологічний стан Молочного 
лиману

76
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08952/08-04 Витяг з протоколуВП 58
5. Про проекти розпоряджень КМУ щодо 
підготовки до опалювального сезону 2017/18 року

77
04.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08981/08-09 Доручення39941/1/1-17
(В. Федорчук) Про збільшення освітньої субвенції з 
державного бюджету для виплати заробітної плати 
педагогічним працівникам навчальних закладів 
міста Запоріжжя

78
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08982/08-09 Доручення277/24/1-16
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ...
Про реалізацію пунктів З та 4 прикінцевих 
положень Закону України від 10.12.2015 №887-VIII 
"Про особливості доступу до інформації у сферах 
постачання електричної енергії, природного газу, 
теплопостачання, централізованого постачання 
гарячої води, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення"

79
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08989/08-09 Доручення39512/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про звернення від сільських/міських рад 
Запорізької області щодо боргових зобов'язань, які 
виникли у них перед НАК "Нафтогаз України" 
внаслідок виконання договору про будівництво 
об'єктів газопостачання

80
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08990/08-04 Протокол наради 
(засідання)

32257/3/1-17
(Г. Зубко) Про першочергові заходи, спрямовані на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості

81
10.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09007/08-16 Листб/н
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ
Про Порадник щодо створення доступного 
середовища для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

82
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09023/08-09 Доручення39352/1/1-17
(Г. Зубко) Про  звернення НДУ Рудика С.Я. щодо 
врегулювання проблемних питань, пов'язаних із 
охороною державного кордону України

83
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09024/08-03 Розпорядження689-р
Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

84
27.09.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

09031/08-09 Доручення38755/2/1-17
ПЛАН організації Указу Президента України від 
30.09.2017 № 300 "Про відзначення у 2017 році Дня 
Гідності та Свободи"

85
11.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09058/08-09 Доручення39824/1/1-17
(П. Розенко) Про фінансування пільг і субсидій 
населенню

86
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

08876/08-22 Лист26-7129/1.2-17
Про прискорення оформлення договорів щодо 
використання природного газу

87
03.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09000/08-22 Лист26-7307/1.2-17
Про забезпечення природним газом

88
06.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08919/08-27 Лист4503-06/35875-0
Про план заходів з реалізації Стратегії розвитку 
туризму у 2018 році

89
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08920/08-19 Лист3031-05/35935-0
Про врахування положення Національної доповіді 
"Цілі Сталого Розвитку: Україна"

90
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08932/08-33 Лист4314-05/35955-0
Про оновлення сертифікатів МОЗ Держави Катар

91
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08937/08-22 Лист4002-05/36039-0
Про Координаційну групу Фонду Е5Р

92
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

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

08913/08-33 Лист101/17-110-239
Про програму підвищення кваліфікації для 
українських високопосадовців 06-10.11.2017 у м. 
Сінгапур (Республіка Сінгапур)

93
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08938/08-22 Лист4518/12/14-17
Про проведення семінару з обговорення 
пропозицій до Плану реалізації Національної 
транспортної стратегії України 27.10.2017 (м. Київ)

94
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09027/08-22 Лист4618/12/14-17
Про участь у нараді з питань формування переліку 
інвестиційних проектів розвитку транспортної 
інфраструктури 23.10.2017 (м. Київ)

95
12.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08817/08-29 Лист7891/11
Про проект постанови КМУ "Про затвердження 
переліку баз олімпійської та паралімпійської 
підготовки, що звільняються від сплати земельного 
податку та оподаткування об'єктів нежитлової 
нерухомості, а також, таких, що мають пільги за 
орендне користування земельними ділянками"

96
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08895/08-29 Лист7909/3.2
Про проведення конкурсу для обдарованої молоді

97
06.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09030/08-29 Лист8016/3.3
Про проведення Міжнародної акції "Українська 
політика та ЗМІ очима молоді" 14-22.11.2017

98
11.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08883/08-22 Лист1/11-10144
Про придбання шкільного автобусу

99
05.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08828/08-36 Лист11.3-14/1516/261
Про погодження звільнення Кульпіної Л.А.

100
02.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

Міністерство промислової політики України

08915/08-22 Лист04/34-9142
Про потребу у вугільній продукції на 2018 рік

101
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08850/08-20 Лист7/19-10582
Про фінансування програм і проектів регіонального 
розвитку

102
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08879/08-24 Лист7/9-10681
Про зняття з контролю факсограми від 26.06.2017 
№7/9-6780

103
06.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08914/08-24 Лист7/9-10621
Про участь у конференції з питань реформування 
житлово-комунального господарства 07.11.2017 (м. 
Київ)

104
05.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08980/08-32 Лист7/11-10824
Про участь у круглому столі "Стратегічне 
планування у сфері поводження з побутовими 
відходами - вимога часу" 07.11.2017

105
10.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08992/08-20 Лист7/7-9871
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 
ІІІ квартал 2017 року

106
18.09.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09021/08-19 Лист7/19-10835
Про розміщення фотоматеріалів інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку

107
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09034/08-24 Лист7/11-9947
Про забезпечення чистоти і порядку в населених 
пунктах

108
20.09.2017від

№
від 13.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

08872/08-35 Лист19699/0/2-17/38
Про проведення інформаційної кампанії з протидії 
торгівлі людьми

109
06.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08873/08-29 Лист19809/0/2-17
Про попередження випадків суїцидів дітей

110
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08888/08-35 Лист19702/0/2-17/26
Про проведення селекторної наради з питань 
санітарно-курортного лікування учасників АТО 
17.10.2017

111
06.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08889/08-29 Лист19748/0/2-17/37
Про проведення семінарів-тренінгів для керівників 
закладів соціального захисту дітей 17-18.10.2017 та 
26-27.10.2017

112
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08931/08-35 Лист19881/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

113
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08942/08-35 Лист19913/0/2-17/17
Про надання пропозицій для підготовки положення 
про службу з перевезення осіб з інвалідністю 
(соцтаксі) 

114
10.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09028/08-35 Лист20095/0/2-17/28
Про заборгованість із заробітної плати

115
12.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09057/08-35 Лист20157/0/2-17/22
Про кількість облікованих внутрішньо 
переміщених осіб

116
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

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

08945/08-10 Депутатське звернення01/02-30/02814
Про звернення депутатів щодо функціонування 
Станції швидкої медичної допомоги, що 
розташована по вул. Оптимістична, 2/9, м. 
Запоріжжя

117
06.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08993/08-28 Лист01/02-24/02861
Про медичний супровід заходів до Дня визволення 
м. Запоріжжя від нацистських загарбників 
14.10.2017

118
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09029/08-27 Лист04/02-23/02866
Про участь в урочистих загальноміських заходах 
12-14.10.2017

119
11.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

08870/08-20 Лист02-6289/38
Про фінансування заходів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 
2018 році

120
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

08877/08-22 Лист1636/21-30
Про результати проведення в м.Токмак "Дня без 
автомобілів"

121
22.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09004/08-10 Депутатське звернення519
Про звернення депутатів Токмацької міської ради 
щодо створення безпечних умов дорожнього руху в 
місті Токмак

122
29.09.2017від

№
від 12.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09017/08-20 Лист1778/21-15
Про виділення коштів 

123
04.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08861/08-20 Лист2625/02.1-24
Про вирішення питання щодо надходження коштів 
до бюджету м.Пологи

124
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

08829/08-17 Лист4059/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про пропозиції до включення до об'єктів 
фінансування на 2018 рік

125
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08830/08-17 Лист4117/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на виконання робіт з 
реконструкції магістрального водогону у м. 
Дніпрорудне Василівського р-ну

126
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08843/08-17 Лист3956/01-11
Про виділення коштів на будівництво зовнішніх 
мереж каналізації очисних споруд в сел. 
Приазовське

127
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08844/08-17 Лист4022/01-11
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію вуличного 
освітлення в с. Мар'ївка

128
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08845/08-17 Лист3940/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для придбання апаратів 
штучної вентиляції легень

129
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
з/п
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08846/08-17 Лист3967/01-11
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання контейнерів 
для сміття

130
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08847/08-17 Лист3966/01-11
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання лавок та 
покрівлі для міні-футбольного поля

131
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08933/08-17 Лист4048/01-27
ВГО ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про реалізацію державних і регіональних програм 
поліпшення житлових умов громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

132
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08955/08-17 Рішення66
Про хід виконання у 2016 році заходів обласної 
програми "Молодій запорізькій родині - доступне 
житло" на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
облради від 22.11.2012 № 16 (зі змінами)

133
09.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08991/08-17 Рішення74
Про внесення змін до обласної Програми 
організаційного забезпечення діяльності судів 
Запорізької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням облради від 06.04.2017 № 
55

134
09.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09012/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)72
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2012 №10 (зі змінами)

135
09.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09013/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)62
Про звіт виконання обласної Програми з реалізації 
Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 23.12.2010 №12 (зі змінами)

136
09.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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09014/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)68
Про хід виконання Цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Запорізькій області 
на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 27.08.2015 №10

137
09.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09060/08-17 Рішення59
Про надання мисливських угідь у користування 
державному підприємству "Пологівське 
лісомисливське господарство"

138
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09061/08-17 Рішення60
Про оголошення території в адміністративних 
межах Новопрокопівської сільської ради 
Токмацького району Запорізької області 
ландшафтним заказником місцевого значення

139
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09062/08-17 Рішення61
Про оголошення території в адміністративних 
межах Виноградненської сільської ради 
Токмацького району Запорізької області 
ландшафтним заказником місцевого значення

140
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09063/08-17 Рішення69
Про внесення змін до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів за рахунок 
фондів охорони навколишнього природного 
середовища місцевих бюджетів у 2017 році, 
затвердженого рішенням обласної ради від 
22.12.2016 №53, зі змінами та доповненнями

141
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09064/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)70
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 №56, зі змінами та 
доповненнями

142
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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09065/08-17 Рішення71
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 07.07.2015 №1 "Про схвалення проекту 
Перспективного плану формування територій 
громад Запорізької області" (зі змінами)

143
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09066/08-17 Рішення87
Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення обласної ради від 15.12.2016 №1 "Про 
Порядок призначення на посаду та звільнення з 
посади керівників комунальних підприємств, 
установ та закладів, що є об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області"

144
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09067/08-17 Рішення77
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 26.01.2017 №59 "Про обласний бюджет на 
2017 рік" (зі змінами та доповненнями)

145
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08983/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-2184
Про відключення від системи газопостачання 
Концерну "Міські теплові мережі" з 13.10.2017

146
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09043/08-22 Лист007-41/16270
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
листопад 2017 року

147
12.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08808/08-37 Лист09/24-1747
Про нагородження Кравченка В.А.

148
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08809/08-37 Лист09/24-1745
Про нагородження Борисенко В.С.

149
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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08810/08-37 Лист09/24-1746
Про нагородження Замчия В.П., Нефьодова В.В.

150
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

08995/08-20 Лист11/8791
Про надання розрахунку фінансування заходів на 
2018 рік

151
04.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

09033/08-22 Лист31/21181
Про проведення громадських слухань 24.10.2017

152
10.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08804/08-32 Листб/н
ТОВ "ОЛЯ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

153
09.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08826/08-22 Лист988/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про забезпечення порожнім рухомим складом

154
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08849/08-22 Лист12
ТОВ "АВТОТРЕЙД ГРУП"
Про проведення перевірки промислового 
майданчика

155
09.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08882/08-22 Лист50-9
ТОВ "ГРАДОЛІТ"
Про вирішення конфліктної ситуації

156
26.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08886/08-36 Лист01-09/453
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Лук`яненко Л.П.

157
05.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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08917/08-32 Лист138
ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ"
Про надання в оренду земельних ділянок

158
05.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08925/08-37 Лист3/01-484
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Бабенко О.В.

159
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08994/08-22 Лист148
ТОВ "БІО-АГРО"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

160
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09052/08-24 Лист490
ГКП ВКГ "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ПМР
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

161
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08910/08-35 Лист1937
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про участь у круглому столі з питань паліативної 
та хоспісної допомоги 12.10.2017

162
05.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08916/08-32 Лист133/13
ПІДПРИЄМСТВО "ДЖЕРЕЛА" ЗАСНОВАНЕ НА 
ВЛАСНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО ТОВАРИСТВА 
ІНВАЛІДІВ "ТУРБОТА"
Про надання дозволу на оренду земельної ділянки

163
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08936/08-20 Лист649
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про фінансування програми "Сільське подвір'я" у 
2017 році

164
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08943/08-37 Лист01-13/570
КЗ "ОРІХІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Стойчевої Л.А.

165
04.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08957/08-22 Листб/н
23 ОМПБ "ХОРТИЦЯ"
Про надання транспорту на 16.10.2017

166
10.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08971/08-22 Лист130
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про створення оргкомітету до Дня енергетика

167
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08998/08-35 Лист54-33/1816
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ РАЙОН 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Про ситуацію з виплатою заробітної плати

168
05.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09010/08-37 Лист01-16/556
КЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Сакаль Т.І.

169
05.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09015/08-44 Лист19/108/1-16816
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень

170
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08944/08-33 Лист018.09/17
ГО "ТОВАРИСТВО УКРАЇНО-МАРОКАНСЬКОЇ 
ДРУЖБИ"
Про налагодження двосторонніх відносин

171
09.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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08956/08-38 Листб/н
ПРОФІЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОБОРОНИ 
РАДИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ 
ЗОДА
Про сприяння у проведенні патріотичних заходів 
13-16.10.2017

172
10.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08964/08-32 Лист01-15
ГПО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про передачу земельної ділянки по вул. 
Маяковського, 14

173
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09046/08-22 Лист13
ГО "МИРОТВОРЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про ігнорування підприємствами-перевізниками 
умов конкурсу

174
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09044/08-24 Листб/н
ОСББ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ"
Про морально-етичну поведінку Тімченка А.М.

175
05.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

08848/08-27 Лист1.2/42-01-2017
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ "АКАДЕМІЯ 
ПОЛІЦІЇ"
Про урочисту церемонію складання присяги 
14.10.2017

176
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08862/08-36 Лист01-26/1229
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про надання інформації стосовно Слепян Е.В.

177
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08970/08-26 Лист01/4418
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на сімпозіум з питань 
захворювань хребта 20.10.2017

178
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08975/08-32 Лист87/483-2017
ЗАПОРІЗЬКЕ УЧИЛИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ
Про припинення права на земельну ділянку

179
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08799/08-15 Лист04-01/3492
(В. Ковальчук) Про участь у шостому засіданні 
Ради регіонального розвитку 24.10.2017 (м. Київ)

180
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08818/08-15 Лист43-01/669
(Р. Павленко) Про заходи щодо відзначення Дня 
захисника України 14.10.2017

181
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08954/08-15 Лист04-01/3521
(В. Ковальчук) ДЕПУТАТ 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙРАДИ ЧАЛИЙ С.І.
Про діяльність голови Новомиколаївської РДА 
Чмельової В.В.

182
09.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09032/08-15 Лист43-01/678
(Р. Павленко) Про заходи у зв'язку з 80-ми 
роковинами Великого терору

183
11.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

08819/08-15 Лист02-01/1680
(І. Райнін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 08.04.2011 № 1-1/637

184
07.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Президент України

08893/08-02 Указ286/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

185
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація
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08827/08-20 Лист01-16/0960
Про виділення коштів на покриття дефіциту на 
утримання КЗ "Більмацька центральна районна 
лікарня"

186
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08856/08-36 Лист01-40/1164
Про погодження призначення Холоші А.І.

187
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08918/08-36 Лист01.1-20/0787
Про погодження звільнення Потапенко Т.Д.

188
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08986/08-36 Лист01.1-20/0794
Про погодження надбавки Ярмоленко А.І.

189
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08812/08-20 Лист190/01-23
Про перерозподіл субвенції на здійснення заходів 
щодо розвитку соціально-економічного розвитку 
окремих територій по Гуляйпільському району

190
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08859/08-20 Лист01-13/1132
Про виділення коштів

191
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08884/08-20 Лист01-19/326
Про внесення змін до Регіональної програми 
будівництва

192
03.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28



№
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

08996/08-24 Лист01-24/415
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території земельної 
ділянки по вул. Північний переїзд, 1, с. Семенівка, 
Мелітопольський р-н

193
02.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08997/08-20 Лист01-19/326
Про дофінансування заходів щодо реконструкції 
будівлі під сільську лікарську амбулаторію

194
03.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08985/08-20 Лист01-09/0727
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
27.09.2017 № 689-р з питань розподілу субвенції на 
соціально-економічний розвиток

195
10.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08968/08-32 Лист01-49/0866
Про скасування розпорядження Пологівської РДА 
від 01.09.2014 № 367

196
09.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09002/08-24 Лист01-15/570
Про дозвіл на укладання прямого договору з ТОВ 
"СЕЙМ" для проведення капітального ремонту 
приміщення спецшколи "Азимут"

197
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08978/08-22 Лист2762/01-36
Про оплату за використану електроенергію

198
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08855/08-36 Лист12-09/0655
Про погодження призначення Оспіщевої О.О.

199
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

29



№
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

08871/08-20 Лист0639/09-12
Про надання фінансової звітності 

200
02.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08924/08-28 Лист12-09/0666
Про надання медичної допомоги мешканцям 
району в КУ Токмацька ЦРЛ

201
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08976/08-28 Лист12-09/0668
Про надання медичної допомоги мешканцям 
району в КУ Токмацька ЦРЛ

202
09.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08853/08-24 Лист01-46/0631
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

203
29.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08953/08-36 Лист01-46/0646
Про надання щорічної основної відпустки 
Правосуду О.Є.

204
10.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

08806/08-24 Лист432
БАСАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів

205
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08860/08-24 Лист1864/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання щодо капітального 
ремонту водоводу від с.Лобкове до 
смт.Степногірськ

206
03.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08868/08-24 Лист502/02-01-10
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення та врахування державних інтересів 
під час розроблення містобудівної документації

207
28.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08946/08-24 Лист359
МОРДВИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів

208
04.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08960/08-24 Лист02-01-29/579
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

209
06.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08972/08-20 Лист02-01-17/2586
Про надання уточнених пропозицій щодо 
фінансування у 2018 році природоохоронних 
заходів

210
04.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08984/08-20 Лист01-20/732
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
27.09.2017 № 689-р з питань розподілу субвенції на 
соціально-економічний розвиток

211
10.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08999/08-32 Лист887
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо невитребуваних 
земельних часток (паїв)

212
10.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09022/08-20 Лист1272/02-14
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання роз'яснень щодо коштів на придбання 
сміттєвозу

213
11.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

31



№
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

09050/08-24 Лист239/02-01-31
ІНЖЕНЕРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про розроблення містобудівної документації

214
12.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька райрада

09008/08-20 Лист385
Про включення КУ "Токмацька ЦРЛ" до Переліку 
медичних закладів по Запорізькій області

215
02.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

08963/08-47 Лист0089/08-06
Про доступ корисутвачів до АС ЗОДА-5

216
09.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Департамент фінансів

09025/08-20 Лист12-03/1900
Про формування проекту обласного бюджету на 
2018 рік

217
12.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

09042/08-25 Доповідна запискаб/н
Про дозвіл на укладання прямого договору на 
закупівлю кондиціонерів

218
13.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08875/08-20 Лист05-09.1/1901-83
Про надання інформації щодо надходження митних 
платежів

219
04.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

32



№
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

08934/08-20 Лист06.2-09/241-845
Про стан використання субвенції

220
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08969/08-32 Лист13-8-0.1-5440/2-
Про надання висновку щодо втрати 
Дружелюбівським виправним центром управління 
Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області (№ 1) права користування 
земельною ділянкою

221
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

08880/08-23 Лист08/03.4-05/6218
Про належний контроль у сфері трудових відносин 
в АПК

222
05.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

08851/08-25 Лист08.2-10/6448
Про контроль за якістю продуктів харчування

223
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08926/08-29 Лист08.2-10/6191
Про усунення недоліків з питань підготовки до 
літньої оздоровчої кампанії

224
26.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08911/08-41 Лист11016/01/6-2017
Про кримінальні правопорушення на території 
Приазовського Національного парку

225
04.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08948/08-41 Лист10978/01/6-2017
Про надання інформації на виконання Протоколу 
першого регіонального форуму з питань захисту 
прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню 
та захопленню підприємств від 09.11.2016 № 1

226
03.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

09056/08-41 Лист4441/01/40/06-20
Про вжиття заходів реагування до посадових осіб 
Запорізької митниці

227
18.09.2017від

№
від 13.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

08874/08-45 Лист12.2-19/7568
Про проекти розпоряджень з питань визначення 
громадських робіт та встановлення доступності 
транспортного обслуговування 

228
06.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08973/08-22 Лист21302-7-03.4
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ 
СЛУЖБИ ВІДДІЛ ПРИМУСОВОГО 
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ
Про стягнення заборгованості з ДП "Радіоприлад"

229
11.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08979/08-32 Лист11532-04-04/04/
Про надання контактної інформації щодо членів 
оперативних штабів в областях

230
09.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08838/08-43 Лист908/1662/17
Про рішення суду за позовною заявою ТОВ 
"Комунтех"

231
26.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09048/08-43 Ухвала908/47/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

232
09.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

08977/08-20 Лист669/9/08-01-05-0
Про надання розрахунків фінансування програм на 
2018 рік

233
05.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09009/08-20 Лист707/9/08-01-07-0
Про надання звітів з питань податків

234
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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ДП "Придніпровська залізниця"

08974/08-37 ЛистН-21/1215
Про нагородження Глушакова І.О., Попова С.О.

235
06.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

08866/08-35 Лист02-12/216
Про запрошення на круглий стіл "Гідна праця - 
продуктивна зайнятість, достойна зарплата, сучасні 
безпечні робочі місця" 12.10.2017

236
09.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08858/08-44 Лист381/ПР
Про внесення змін в Обласну цільову програму 
"Призовна дільниця"

237
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09016/08-44 Лист1759
Про уточнені прогнозні розрахунки видатків на 
реалізацію обласної програми "Про забезпечення 
заходів мобілізації на території області на 2018 рік"

238
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08833/08-43 Лист808/2832/17/652
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

239
29.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08842/08-43 Лист808/2832/17/652
Про апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Профтаксі", ПП "Автосвіт", ТОВ "Запорізькі 
автомобільні лінії" до Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

240
29.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09045/08-41 Лист6772/74-2017
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВП ПОЛОГІВСЬКОГО ВП ГУ НП 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання звіту щодо проведення внутрнішнього 
аудиту у Вільнянській РДА

241
15.09.2017від

№
від 13.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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09053/08-41 Лист9271/45/01/04-20
КОМУНАРСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО ВП ГУ 
НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення перевірки ТОВ "БІЗОН-ІМПОРТ"

242
10.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура

09001/08-41 Лист53-4705-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря ТОВ "Компанія система"

243
10.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09054/08-41 Лист50-321вих17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про вжиття заходів до державної реєстрації 
припинення прав відповідачів у справі № 
317/594/15-ц на земельні ділянки, що були 
предметом судового розгляду

244
05.10.2017від

№
від 13.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08825/08-41 Лист04/7-432вих17
Про охорону та раціональне використання 
полезахисних лісосмуг

***ДЕП,АПР ПЕРЕПИСЫВАЮТ НА 
ЭКОЛОГИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!***

245
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08927/08-22 Лист10/1822
Про надання паливно-мастильних матеріалів

246
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

09011/08-41 Лист6101/39/107/03 2
Про участь у проведенні огляду об'єкта будівництва 
в м. Оріхів

247
12.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08896/08-41 Лист59/3/2-2032нт
Про надання інформації стосовно Горенка С.С. (та 
інші)

248
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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08897/08-41 Лист59/3/2-2026нт
Про надання інформації стосовно Куцавалова Є.А. 
(та інші)

249
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08898/08-41 Лист59/3/1-2012нт
Про надання інформації стосовно Сливи В.І.

250
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08899/08-41 Лист59/3/1-2018нт
Про надання інформації стосовно Чуба С.М.

251
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08900/08-41 Лист59/3/2-2020нт
Про надання інформації стосовно Меладзе Г.Г.

252
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08901/08-41 Лист59/3/1-1986нт
Про надання інформації стосовно Руденка В.В.

253
27.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08902/08-41 Лист59/3/1-2004нт
Про надання інформації стосовно Мельничука О.О.

254
28.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08903/08-41 Лист59/3/1-1993нт
Про надання інформації стосовно Горбенко О.В.

255
27.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08907/08-41 Лист59/3/3-2103нт
Про надання інформації стосовно Пронскіх Р.Б.

256
06.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08908/08-41 Лист59/3/2-2069нт
Про надання інформації стосовно Пайзулаєва С.А.

257
29.09.2017від

№
від 10.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08958/08-41 Лист59/27/490н/т
Про стягнення орендної плати за користування 
земельними ділянками на території м. Бердянська

258
06.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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08820/08-39 Лист21-40-1770
Про проведення навчань членів дільничих 
виборчих комісій 18-25.10.2017

259
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08821/08-39 Лист21-28-1758
Про підписання проекту додаткової угоди

260
04.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд

08831/08-43 Ухвала908/1947/16
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Агрос-М" до 
Вільнянської РДА та ТОВ "Агрофірма "Славутич"

261
27.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

08887/08-36 Лист22637/03/13-17
Про погодження звільнення Фіоктістова В.В.

262
10.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з безпеки на транспорті

08987/08-22 Лист8536/03/15-17
Про відмову гр. Надтоці А.О. у пільговому проїзді 
по маршруту сполученням м.Запоріжжя - 
с.Покровське

263
11.10.2017від

№
від 12.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08921/08-34 Лист16-14238/162
Про коригування планів евакуації

264
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08922/08-34 Лист02-14200/16
Про підвищення готовності до виконання заходів із 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій

265
09.10.2017від

№
від 10.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08803/08-22 Лист267-01/18/5-17
Про надання інформації стосовно виконання Плану 
коротко- та середньострокових заходів щодо 
скорочення споживання природного газу

266
05.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України
38
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08852/08-32 Лист02/556
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
Про раптову міграцію пеленгасу із Молочного 
Лиману в Азовське море

267
06.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08867/08-27 Лист3037/27/4
Про проведення у 2017 році Всеукраїнського 
конкурсу на краще періодичне друковане видання 
для дітей та юнацтва

268
03.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08959/08-36 Лист146/20/22-17
Про надання інформації щодо здійснення 
дисциплінарних проваджень за ІІІ квартал 2017 
року

269
06.10.2017від

№
від 11.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

08813/08-41 Лист0433-111/35145
Про повістку про виклик Ревуцького А.М. на 
09.10.2017 (м. Київ)

270
02.10.2017від

№
від 09.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

08854/08-36 Лист0433-111/33760
Про надання наявності штатних та позаштатних 
радників голови ОДА протягом 2016-2017 років

271
22.09.2017від

№
від 09.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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