
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.10.17 по 20.10.17

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
Голова ОДА

09175/08-83 Протокол голови ОДА41
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ паперовий паперова

Заступники голови ОДА

09155/08-36 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про відрядження 18-19.10.2017 до м. Києва

2
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09159/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про нагородження Майламяна Л.Ш.

3
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09160/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Ананіної Л.В. (інші)

4
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09161/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Бабіної І.О. (інші)

5
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09162/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Малишевої Ю.Д. (інші)

6
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09075/08-10 Депутатське звернення04-29/11-2204
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ
Про внесення змін до Закону України "Про судовий 
збір"

7
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Народні депутати України

09074/08-10 Депутатське звернення274/2-232
НДУ НЕДАВА О.А.
Про здійснення природоохоронних заходів

8
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09127/08-35 Лист4/7-Н284799.17-
Про можливі варіанти тимчасового розміщення 
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 
окупованої території України

9
10.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09165/08-44 Лист1875
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

10
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09190/08-38 Лист2017-10-11/19
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РОДИНА 
ГЕРОЇВ"
Про співробітництво

11
11.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09192/08-31 Лист01-67/17
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про скорочення викладання предметів 
духовно-морального спрямування

12
13.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

2



№
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

09218/08-33 Листб/н
ГО "МІЖНАРОДНИЙ ТРЕЙД-КЛУБ В УКРАЇНІ"
Про ділові відносини

13
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09265/08-27 Листб/н
КООРДИНАТОР ОРКЕСТРУ 
ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ США (USAFE 
BAND)
Про сприяння в організації офіційної програми 
візиту до Запоріжжя 27-28.10.2017

14
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09086/08-33 ЛистUNDP/2017/01
ПРООН В УКРАЇНІ
Про проведення тренінгу 31.10.2017 у м.Дніпро

15
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09089/08-33 Лист654
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ 
ПРОДУКЦІЇ (UFEB)
Про проведення міжнародної виставки 
продовольчої продукції 23-24.11.2017 (м. Київ)

16
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09123/08-35 Лист203/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про заходи до Міжнародного Дня волонтера 
05.12.2017

17
06.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09135/08-47 Лист535/11-46
ТОВ "СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про встановлення сенсорного обладнання для 
ЦНАПів та дозвільних центрів

18
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

09193/08-35 Лист6/3706
ДУ "ЧЕРНІГІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ 
№44"
Про повідомлення щодо звільнення Семиренко 
Т.В.

19
14.09.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
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09197/08-26 Листб/н
УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ
Про порушення прав малолітніх дітей, які 
перебувають у загальноосвітній гімназії № 2 ім. 
Лесі Українки

20
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09205/08-28 Лист443
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ..."
Про участь у науково-практичній конференції з 
питань державного управління у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху 16.11.2017 
(м. Київ)

21
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09221/08-34 Листб/н
ТОВ "НТ-ІНЖИНІРИНГ"
Про співпрацю в області поводження з 
радіоактивними матеріалами та відходами

22
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09222/08-33 Лист41-2
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про участь у проекті "Інвестиційний Монітор"

23
29.09.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства

09136/08-33 Лист026/1-593
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН В 
УКРАЇНІ
Про участь у Міжнародній виставці 15-17.11.2017 
(м. Ташкент, Узбекистан)

24
16.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

09087/08-33 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про проведення міжнародної науково-практичної 
конференції 19-20.11.2017 у рамках "Тижнів 
Німеччини в Україні"

25
16.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ 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

09111/08-43 Ухвала908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом СГ "Женя"

26
04.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09112/08-35 Лист1.112/1442/2017
СЛОВ`ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про надання даних щодо Кабальєро Е.Г.

27
06.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09191/08-35 Лист1.1.12/1469/2017
СЛОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про надання відомостей щодо Смагіна Ю.О.

28
12.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09210/08-43 Ухвала808/2832/17
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ТОВ "Запорізькі автомобільні лінії", 
ПП "Автосвіт"

29
17.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09211/08-43 Ухвала808/2832/17
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ТОВ "Запорізькі автомобільні лінії", 
ПП "Автосвіт"

30
17.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09212/08-43 Ухвала808/2832/17
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ТОВ "Запорізькі автомобільні лінії", 
ПП "Автосвіт"

31
17.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09069/08-09 Доручення40842/0/1-17
(В. Кістіон ) Про виконання заходів з 
децентралізації управління автомобільними 
дорогами місцевого значення

32
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ 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
адресата
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09070/08-09 Доручення21529/106/1-17
(С. Кубів) Про  виконання Плану організації 
виконання Указу Президента України від 
26.05.2017 № 146 "Про заходи, пов'язані із 
запровадженням Європейським Союзом 
безвізового режиму для громадян України"

33
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09071/08-09 Доручення39917/1/1-17
(Г. Зубко) Про проблемні питання добровільного 
приєднання в контексті підготовки проекту 
Держбюджету - 2018

34
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09076/08-09 Доручення38606/1/1-17
(Г. Зубко) Про надання статусу спроможної 
об'єднаним територіальним громадам

35
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09077/08-03 Розпорядження732-р
Про затвердження плану заходів із впровадження 
систем енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах

36
26.04.2017від

№
від 17.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09078/08-03 Розпорядження722-р
Про визнання спроможними об'єднаних 
територіальних громад 

37
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09079/08-03 Розпорядження720-р
Про деякі питання опалювального сезону 2017/18 
року

38
04.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09099/08-04 Витяг з протоколуВП 58
(В. Гройсман) 1. Про результати діяльності 
урядово-громадської ініціативи "Разом проти 
корупції"

39
04.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09145/08-09 Доручення39929/1/1-17
(В. Кістіон) Про газопостачання

40
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09146/08-09 Доручення40658/1/1-17
(С. Кушнір) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради щодо заборгованості по пільгам та 
субсидіям

41
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09177/08-09 Доручення40790/1/1-17
(Г. Зубко) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про включення до Загальнодержавної цільової 
програми передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад на 2017-2021 роки 
гуртожитків, що перебувають у власності ПрАТ 
"Бердянськбуд"

42
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09178/08-09 Доручення38540/1/1-17
(В. Кириленко) ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ФОЛІО"
Про оновлення книжкового фонду шкільних і 
публічних бібліотек

43
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09179/08-09 Доручення39205/1/1-17
(В. Гройсман) УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ 
КМУ З ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю на період до 2020 року 

44
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09180/08-09 Доручення39501/3/1-17
(В. Федорчук) Про Рекомендації "Про дотримання 
Закону України "Про оздоровлення та відпочинок 
дітей" на прикладі ДП "Міжнародний дитячий 
центр "Артек"

45
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09181/08-09 Доручення37577/1/1-17
(В. Гройсман) Про участь у Міжнародному 
інвестиційному бізнес-форумі з енергоефективності 
та відновлюваної енергетики 23.11.2017

46
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09182/08-09 Доручення39754/1/1-17
(В. Гройсман) Про припинення незаконної 
діяльності з роздрібної реалізації скрапленого газу

47
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09215/08-09 Доручення40183/1/1-17
(С. Кушнір) ДЕПУТАТИ МАЛОБІЛОЗЕРСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про ремонт автомобільних доріг загального 
користування Т-08-10 і Т-08-17

48
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09224/08-09 Доручення41093/1/1-17
(В. Федорчук) Про опрацювання проблемних 
питань з питань професійної підготовки 
кваліфікованих робітників з технічних та 
технологічних професій

49
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09225/08-09 Доручення40944/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Пологівського міського голови 
Коноваленка Ю.А. щодо недоотримання міським 
бюджетом частини акцизного податку з 
виробництва та імпорту нафтопродуктів

50
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09229/08-04 Витяг з протоколуВП 59
(В. Гройсман) 8. Про рішення з окремих питань 
щодо створення самостійних підрозділів з питань 
екології та природних ресурсів, а також молоді та 
спорту

51
11.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09230/08-04 Витяг з протоколуВП 59
(В. Гройсман) 8. Про рішення з окремих питань 
щодо виплати громадянам частини невикористаної 
суми субсидії

52
11.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09231/08-09 Доручення40895/1/1-17
(В. Кириленко) Про виконання заходів, визначених 
протоколом № 4 засідання Міжвідомчої комісії з 
питань національно-патріотичного виховання

53
18.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09261/08-09 Доручення40945/1/1-17
(В. Кістіон) АСОЦІАЦІЯ "МІЖОБЛАСНА 
ПІВНІЧНО-АЗОВСЬКА РИБАКСПІЛКА"
Про проблеми постійного водообміну між 
Азовським морем та Молочним лиманом

54
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09264/08-09 Доручення40876/1/1-17
(В. Федорчук) Про внесення змін до Генеральної 
угоди про врегулювання основних принципів і 
норм реалізації соціально-економічної політики і 
трудових відносин в Україні

55
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09080/08-36 Лист2204-14/36228-0
Про призначення Фрідмана М.О.

56
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09121/08-27 Лист4502-06/36692-0
Про участь у виставкових заходах з питань туризму

57
16.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09139/08-27 Лист4502-06/36768-0
Про розроблення та впровадження елементів 
Національної мережі туристичних брендів регіонів 
та міст України

58
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09226/08-33 Лист4312-05/36968-0
Про створення Торгових домів в Україні та 
Азербайджанській Республіці

59
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09262/08-27 Лист4504-07/37423-0
Про рекомендації протоколу засідання Ради 
туристичних міст і регіонів

60
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09189/08-22 Лист05/22-8617
Про проведення Міжнародного форуму 
"Паливно-енергетичний комплекс України" 
07-09.2017 (м.Київ)

61
25.09.2017від

№
від 19.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09084/08-37 Лист4656/10/14-17
Про нагородження Губи Л.Ю. (інші)

62
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09196/08-22 Лист4646/25/14-17
Про орієнтовний план розвитку доріг

63
13.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09149/08-27 Лист1195/10/15-17
Про нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної 
спадщини

64
13.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09150/08-27 Лист1180/10/15-17
Про поновлення облікової документації на пам'ятки 
національного значення

65
13.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09183/08-28 Лист8095/3.4
Про рішення Комітету з регіональної політики 
Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

66
13.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09228/08-29 Лист8116/14
Про участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу 
"Форпост-Північ" 24-28.10.2017 у м. Батурин 
(Чернігівська обл.)

67
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09115/08-37 Лист1/11-10407
Про нагородження Попової О.І.

68
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09068/08-28 Лист3.19/27085
Про участь у нараді з питань створення лікарень 
інтенсивного лікування 18.10.2017 (м. Київ)

69
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09073/08-24 Лист7/11-10625
Про облаштування засобів безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до об'єктів 
житлово-комунального призначення

70
05.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09195/08-20 Лист7/19-11046
Про фінансування проектів Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

71
17.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09199/08-29 Лист7/19-11050
Про надання висновків щодо фінансування 
будівництва футбольних полів зі штучним 
покриттям

72
17.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09220/08-24 Лист7/10-11070
Про визначення розміру плати за проживання в 
гуртожитках

73
18.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09253/08-24 Лист7/10-11031
Про нарахування споживачами плати за комунальні 
послуги

74
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09088/08-35 Лист20093/0/2-17/17
Про сприяння роботі підприємств громадських 
організацій осіб з інвалідністю

75
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09140/08-35 Лист20096/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

76
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09147/08-35 Лист20323/0/2-17/25
Про засідання колегії Мінсоцполітики 27.10.2017

77
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09176/08-35 Лист20348/0/2-17/28
Про інформування щодо стану виплати заробітної 
плати працівникам бюджетних установ

78
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09213/08-29 Лист20409/0/2-17/42
Про проведення семінару-наради за питань надання 
соціальних послуг сім'ям з дітьми в умовах 
децентралізації 07-08.11.2017

79
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09214/08-35 Лист26040-12/2-7/28
Про надання рекомендацій щодо верифікації 
субсидій

80
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09227/08-35 Лист26040-09-5/2821
Про недотримання порядку взаємодії

81
18.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09132/08-32 Лист02-6490/38
Про фінансування заходів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища в 
2018 році

82
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

09158/08-37 Лист3670/03-39-1
Про нагородження Єгорова М.О.

83
22.09.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

09255/08-38 Лист01-13/431
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

84
20.09.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09256/08-38 Лист01-13/460
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

85
03.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09257/08-38 Лист01-13/459
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

86
03.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

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

09243/08-24 Лист1556/02/01/15
Про включення проекту "Капітальний ремонт 
водопроводу в с. Мирне Оріхівського р-ну 
Запорізької обл." до програми "Питна вода 
України"

87
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09209/08-10 Депутатське звернення133
ДОР ГРИГОРЧУК О.С.
Про фінансування вуличного освітлення с. Іванівка 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

88
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09116/08-17 Рішення58
Про надання згоди на передачу введеного в 
експлуатацію об`єкта соціальної інфраструктури 
(м.Токмак)

89
09.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09117/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)75
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
26.01.2017 №58

90
09.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09118/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)67
Про хід виконання Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2016 №6 (зі змінами), за підсумками 
2016 року

91
09.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09119/08-17 Рішення57
Про надання згоди на передачу введеного в 
експлуатацію об`єкта соціальної інфраструктури 
(м.Вільнянськ)

92
09.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

09122/08-17 Лист4062/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів для придбання 
лабораторного обладнання

93
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09171/08-17 Лист01-26/0968
Про чергову сесію обласної ради 30.11.2017

94
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09172/08-17 Лист4288/01-11
Про КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
фінансування програми "Сільське подвір'я"

95
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09173/08-17 Лист4215/01-11
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проектних робіт по об'єкту 
"Будівництво водогону питної води на с. 
Веселотернувате - Скелювате - Грізне"

96
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09258/08-17 Лист01-26/0974
Про надання пропозицій до плану роботи на 2018 
рік

97
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09138/08-10 Депутатське звернення270
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
17.10.2017

98
17.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09207/08-10 Депутатське звернення271
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації по запланованим видаткам 
в проекті державного бюджету на 2018 рік

99
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
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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

"Запоріжавтотранс"

09169/08-37 Лист1/07-01-576
Про нагородження Бірюка А.І. (та інші)

100
25.09.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09223/08-22 Лист1/06-01-625
Про сприяння укладенню договору ТОВ 
"Запорожградтранс-1" на автостанційне 
обслуговування

101
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09233/08-37 Лист1/01-01-627
Про нагородження Шкірі І.М.

102
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09098/08-22 Листzp02.2.2-СЛ-219
Про врегулювання взаємовідносин щодо 
експлуатації газорозподільних мереж

103
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

09124/08-26 Лист1385/УК
Про замовлення на підготовку фахівців

104
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09203/08-37 Лист1398/УК
Про нагородження Білика М.М. (та інші)

105
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Радіоприлад"

09137/08-20 Лист41
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДП 
"РАДІОПРИЛАД"
Про стягнення виконавчого збору за платіжними 
вимогами

106
17.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09091/08-32 Лист308/25юр
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

107
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09092/08-32 Лист307/25юр
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

108
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

09093/08-32 Лист309/25юр
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

109
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09128/08-32 Лист1807
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про надання в оренду земельної ділянки

110
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09152/08-44 Лист450
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання матеріалів щодо будівництва взводних 
опорних пунктів 

111
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09153/08-32 Лист1710-01-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОКОЛЬОРИТ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

112
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09157/08-32 Листб/н
ТОВ "ТАВРИДА-СЕРВІС ЛТД"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

113
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09184/08-22 Лист18.10-17
ТОВ "КОПЛАТРЕЙД"
Про прийняття робочої групи з моніторингу 
діяльності підприємства

114
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09188/08-32 Лист33
ТОВ "КОЗАЦЬКІ ЗЕМЛІ ЛТД"
Про погодження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок

115
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09240/08-32 Лист535
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про договір оренди землі

116
18.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

09241/08-44 Лист457
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про акти комісійного обстеження взводних 
опорних пунктів

117
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09242/08-24 Лист10
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про оформлення ліцензії з виробництва теплової 
енергії

118
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09108/08-37 Лист44
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Бірюка А.І. (інші)

119
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09151/08-37 Лист42
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Бірюка А.І. (інші)

120
14.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09164/08-20 Лист01-10/359
КЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про виділення коштів

121
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09208/08-22 Листб/н
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про надання автобусу на 24.10.2017

122
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09125/08-32 Лист10/1166
Про надання інформації щодо розгляду документів 
з питань надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою на території Новомиколаївської 
селищної ради

123
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Партії та громадські об'єднання

09168/08-30 Лист41
ГРОМАДСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЕГІДА-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проект "Розбудова спроможності служб у 
справах дітей..."

124
09.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09254/08-22 Лист19
ГО "МИРОТВОРЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про припинення порушень у сфері пасажирських 
перевезень

125
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09134/08-24 Лист199
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про напрямок розвитку підприємства

126
17.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

09126/08-26 Лист585/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про питання формування національно-патріотичної 
свідомості молоді

127
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09142/08-26 Лист55-1940
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на урочисте відкриття 
"Бізнес-інкубатора" 19.10.2017

128
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09100/08-15 Лист04-01/3580
(В. Ковальчук) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" В 
ЕНЕРГОДАРСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
Про небезпечну екологічну та політичну ситуацію у 
м. Енергодар

129
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

09101/08-15 Лист43-01/683
(Р. Павленко) Про заходи з відзначення 70-х 
роковин масової депортації цивільного населення

130
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09143/08-15 Лист43-01/691
(Р. Павленко) Про заходи з відзначення 73-ї річниці 
вигнання нацистів з України

131
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09232/08-15 Лист04-01/3506
(В. Ковальчук) ГО "ВГО "ДЕРЖАВА"
Про неправомірні дії посадових осіб Департаменту 
з питань цивільного захисту населення ЗОДА

132
09.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Державне Управління справами

09219/08-33 Лист1302
ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
Про співпрацю

133
18.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

09235/08-37 Лист01-41/1221
Про нагородження Мовчана О.Я.

134
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09237/08-36 Лист01-40/1194
Про погодження призначення Філіпенка О.Є.

135
13.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09244/08-24 Лист01-27/1203
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

136
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09245/08-24 Лист01-27/1204
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

137
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ 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

09246/08-24 Лист01-27/1205
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

138
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09156/08-20 Лист190/01-23
Про перерозподіл субвенції

139
11.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09251/08-36 Лист232/01-15
Про погодження надбавки Іщенку О.А.

140
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09174/08-37 Лист01-08/1161
Про нагородження Коробчук О.В., Галкіної Т.С.

141
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09263/08-37 Лист01-13/1162
Про нагородження Козиряцького В.І.

142
18.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09103/08-36 Лист02-02/141-к
Про погодження надбавки Мангулу О.А.

143
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09260/08-24 Лист01-32/449
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
перспективного плану формування територій 
громад Запорізької області

144
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

09166/08-36 Лист01-01-16/0999
Про погодження надбавки Чмельовій В.В.

145
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09097/08-37 Лист01-40/0882
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Суптелі Л.Є.

146
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

09163/08-35 Лист2075/01-36
Про вирішення питання погашення заборгованості 
по заробітній платі працівникам Пологівського 
РЕМ ПАТ "Запоріжжяобленерго"

147
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09252/08-36 Лист01-26/0914
Про погодження надбавки Крупському А.Є.

148
20.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09238/08-36 Лист01-06/574
Про встановлення надбавки Романенко Н.А.

149
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09082/08-36 Лист01-20/1227
Про погодження надбавки Бєлічеву С.А.

150
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09250/08-36 Лист01-12/121
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

151
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09094/08-37 Лист331
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
Про нагородження Саковської Ж.А. (інші)

152
10.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09141/08-36 Лист01-11/0575
Про погодження надбавки Дудукалову В.С.

153
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09081/08-36 Лист01-46/0647
Про погодження надбавки Правосуду О.Є.

154
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09090/08-39 Лист01-46/0557
Про самовисування Правосуда О.Є. на посаду 
Якимівського селищного голови

155
28.09.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
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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

Василівська райрада

09133/08-47 Лист01.1-09/394
Про погодження проектів Національної програми 
інформатизації

156
17.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

09114/08-24 Лист1336/02-01-18
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виготовлення генерального плану населених 
пунктів

157
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09187/08-24 Лист02-01-29/612
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області на 
2012-2020 роки"

158
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09247/08-24 Лист1021
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

159
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09248/08-24 Лист1022
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

160
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09249/08-24 Лист1020
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

161
17.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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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

Департамент екології та природних ресурсів

09186/08-20 Лист02.1-26/03.2/130
Про внесення пропозицій на сесію обласної ради

162
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

09201/08-27 Лист01-23/0460
Про винесення питання на розгляд обласної ради

163
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

09170/08-32 Лист08.211/6682
Про забруднення питної води фермером Костенко 
О.М.

164
13.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

09259/08-41 Лист04/4-19/7827
Про скаргу Блажко У.В. на неналежне зберігання 
реєстраційних справ у Вільнянській РДА

165
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09110/08-43 Ухвала908/518/16
Про ухвалу суду за позовом ПП "Діловий будинок"

166
10.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09234/08-37 Лист01-12/221
Про нагородження Вишнякової Г.В., Коношенка 
Б.І.

167
18.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

09072/08-35 Лист76-ф
Про прийом учнів до професійно-технічних 
навчальних закладів та працевлаштування 
випускників у 2017 році

168
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09239/08-26 Лист09.3/473
Про проведення спеціалізованої виставки "Ярмарок 
освіти" 09-11.11.2017

169
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09236/08-44 Лист1796
Про участь в урочистих проводах призовників 
24.10.2017

170
19.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

09216/08-37 Лист2714/01-17
Про нагородження Голдовської Н.В. (та інші)

171
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09109/08-43 Лист808/2832/17/249
Про судову повістку по справі №808/2832/17

172
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09266/08-43 Лист808/1699/17/251
Про копію ухвали про прийняття до провадження 
справи за позовною заявою ГУ ДФС у Запорізькій 
області

173
13.10.2017від

№
від 20.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09095/08-37 Лист10-1091
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Кузнецової Н.Д.

174
10.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09096/08-37 Лист10-1090
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Гури О.П.

175
10.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

09129/08-22 ЛистЕЕЦ-10/8532
ВП ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про погодження розрахункового баланса 
споживання електричної потужності на листопад 
2017 р.

176
10.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09148/08-41 Лист507762/01-2017
ПРИАЗОВСЬКЕ ВП МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ВП 
ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про дозвіл Інституту рибного господарства та 
екології моря на спеціальне водокористування

177
18.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09202/08-46 Лист445/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про проекти програм щодо забезпечення житлом 
молоді та учасників АТО

178
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09204/08-20 Лист1/18/212-Кп
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про надання коштів для оформлення проектної 
документації та підключення електроенергії

179
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09206/08-41 Лист1498/43/27/2/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про вирішення питання щодо охорони КЗ 
"Василівський історико-архітектурний 
музей-заповідник "Садиба Попова"

180
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09217/08-44 Лист5256вих-17
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Про соціальний захист учасників АТО

181
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура
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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

09198/08-41 Лист1.1-6652вих-17
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ПАТ "Запорізький рибокомбінат"

182
12.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09200/08-41 Лист05/1-904вих-17
Про прострочену дебіторську заборгованість 
Управління кабітального будівництва ЗОДА

183
19.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09154/08-22 Лист10/1856
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на паливно-мастильні 
матеріали

184
13.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

09085/08-31 Лист2301/03-22862
Про надання пропозицій щодо квоти імміграції на 
2018 рік

185
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09102/08-41 Лист59/20-3686н/т
Про заохочення особового складу

186
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09194/08-41 Лист59/6/2-1754нт
Про надання копій документів щодо надання в 
оренду земельної ділянки ТОВ "Нібулон"

187
13.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

09113/08-22 Лист25/4166-17
Про проведення наради з питань профілактики 
аварійних подій 18.10.2017

188
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09130/08-22 Лист25/3512-17
Про внесення змін в діючий розклад руху 
пасажирських перевезень

189
11.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

26



№
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

09104/08-39 Постанова213
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 лютого 2016 року №32

190
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09105/08-39 Постанова218
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року №66

191
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09106/08-39 Постанова214
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об`єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 24 
грудня 2017 року

192
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09107/08-39 Постанова216
Про Порядок призначення додаткових виборів  
депутатів сільських, селищних рад від сільських, 
селищних територіальних громад, що добровільно 
приєдналися до сільських, селищних об`єднаних 
територіальних громад

193
12.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09144/08-39 Лист21-28-1870
Про проведення експертних випробувань КСЗІ 
АІТС Реєстру

194
17.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд

09120/08-43 Постанова908/1947/16
Про постанову суду за позовом ТОВ "Агрос-М"

195
04.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

09185/08-34 Лист03-14693/171
Про заходи, спрямовані на запобігання випадкам 
переохолодження (загибелі) людей в зимовий 
період 2017/18 років

196
18.10.2017від

№
від 19.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

09083/08-36 Лист9986/1/11-ДП-17
Про погодження звільнення Лисакова Ю.О.

197
06.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

09131/08-35 Лист4239/02/04.3-17
Про своєчасне використання коштів на соціальну 
адаптацію та санаторно-курортне лікування 
учасників АТО

198
13.10.2017від

№
від 17.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Фонд державного майна України

09167/08-21 Лист10-17-19335
Про можливість передачі будівлі ПК ПАТ "ЗАлК" 
до комунальної власності ЗОР

199
12.10.2017від

№
від 18.10.2017
№ 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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