
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.10.17 по 31.10.17

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09353/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Лихо Ю.Г. (та інші)

1
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09354/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Гудінової І.М.

2
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09355/08-27 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про Програму розвитку культури Запорізької 
області на 2018-2022 роки

3
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09374/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про введення додаткових штатних одиниць для КЗ 
"Запорізький академічний обласний театр юного 
глядача" ЗОР, КЗ "Запорізький обласний 
краєзнавчий музей" ЗОР та КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини" 
ЗОР

4
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09389/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік

5
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09390/08-36 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про внесення змін до штатного розпису 
Департаменту культури, туризму, національностей 
та релігій ЗОДА

6
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09416/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Згурської Л.С. (та інші)

7
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09446/08-28 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент охорони здоров'я)
Про народження трійні у КЗ "Обласний 
перинатальний центр" ЗОР

8
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09447/08-35 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент охорони здоров'я)
Про рівень оплати праці в області за І півріччя 2017 
року у порівнянні з іншими регіонами України

9
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09493/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування)
Про виділення коштів на реалізаію Програми 
підтримки розвитку ОТГ Запорізької області на 
2017 рік

10
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09494/08-31 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про внесення на розгляд сесії обласної ради 
проекту Програми підтримки розвитку культур 
національних меншин у Запорізькій області на 
2018-2022 роки

11
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09495/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування

12
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09511/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент культури)
Про нагородження Бойко О.І.

13
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

09512/08-20 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економіки)
Про розподіл субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження Запорізької АЕС

14
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09534/08-36 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент охорони здоров'я)
Про відрядження Клименко В.І. до Республіки 
Словенія 05-12.11.2017

15
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09592/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі "Культура" у 2017 році з метою підготовки 
та проведення заходів обласного 
Новорічно-різдвяного фестивалю

16
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09605/08-35 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент соціального захисту)
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, 
праці, дітей війни..."Назустріч людям" на 
2015-2019 роки

17
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09377/08-01 Постанова2158-VIII
Про визначення представника ВРУ до складу 
Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади 
членів Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг

18
05.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09378/08-01 Постанова2160-VIII
Про проведення урочистого засідання Верховної 
Ради України, присвяченого 100-річчю проведення 
першого Курултаю кримськотатарського народу

19
05.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09379/08-01 Постанова2162-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до 
парламентів держав - членів Міжпарламентського 
Союзу щодо бойкоту ініційованої російськими 
парламентаріями 137-ї Асамблеї 
Міжпарламентського Союзу (м. Санкт-Петербург)

20
05.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09380/08-01 Постанова2161-VIII
Про внесення змін до додатка до Постанови ВРУ 
"Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 
році"

21
05.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09381/08-01 Постанова2172-VIII
Про включення до порядку денного сьомої сесії 
ВРУ восьмого скликання законопроекту про 
внесення змін до Конституції України (в частині 
скасування депутатської недоторканності) і про 
його направлення до Конституційного Суду 
України

22
19.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09382/08-01 Постанова2171-VIII
Про включення до порядку денного сьомої сесії 
ВРУ восьмого скликання законопроекту про 
внесення змін до статті 80 Конституції України 
(щодо недоторканності народних депутатів 
України) і про його направлення до 
Конституційного Суду України

23
19.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України

09541/08-10 Депутатське звернення04-34/13-238847
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про Рекомендації "Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей"

24
20.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

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

09341/08-10 Депутатське звернення04-25/13-957(24
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про опитування щодо потреб у навчанні для 
спеціалістів, які надають допомогу особам з 
розладами, викликаними вживанням 
психоактивних речовин

25
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09530/08-10 Депутатське звернення04-34/13-242951
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про виконання рекомендацій щодо подальших дій 
органів державної влади в проведенні верифікації 
соціальних виплат та пенсій

26
25.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09531/08-14 Лист04-34/13-243254
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення "круглого столу" на тему: 
"Соціальний діалог як інструмент взаємодії 
громадського суспільства і держави" 08.11.2017

27
25.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09535/08-10 Депутатське звернення04-34/16-243231
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про звернення гр. Ненченка В.М. щодо ремонту 
будинку та забезпечення засобами лікування та 
протезування

28
25.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

09273/08-10 Депутатське звернення189-17/424
НДУ МЕЛЬНИЧУК С.П.
Про надання копії бюджетного запиту з охорони 
здоров'я на 2018 рік

29
05.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09405/08-10 Депутатське звернення312-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів для експертизи проекту 
"Будівництво з'єднувального каналу для 
відновлення водного сполучення Азовського моря з 
Молочним лиманом"

30
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09436/08-10 Депутатське звернення1718
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на ремонт Матвіївського 
будинку культури

31
12.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09437/08-10 Депутатське звернення1720
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про пільговий кредит за програмою "Сільське 
подвір'я" гр. Богословському В.В.

32
12.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09536/08-10 Депутатське звернення162-10/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про організацію відвідування фотодокументальної 
виставки

33
24.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09538/08-10 Депутатське зверненняД-127
НДУ САВЧЕНКО Н.В.
Про самоправство голови ОСББ "Мрія" Синделі 
І.М.

34
24.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09574/08-10 Депутатське звернення10/17-105
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про фінансування проведення ремонту автодороги 
Преображенка - Гуляй Поле Оріхівського р-ну

35
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09417/08-44 Лист5191
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

36
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09427/08-37 Лист3/29/22-2457
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Ялукова Є.В. (та інші)

37
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

09477/08-44 Лист1992/3
ПОЛЬОВА ПОШТА В0105
Про надання благодійної допомоги

38
24.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09505/08-44 Лист2043
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1978
Про запрошення на урочисті збори 03.11.2017

39
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09506/08-37 Лист2045
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1978
Про нагородження Кучеренко В.В. (інші)

40
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09324/08-38 Лист16
ГО "РУХ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"
Про факти порушення вимог природоохоронного 
законодавства

41
18.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09441/08-38 Лист1213/20/2017
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛА 
СТРАДА-УКРАЇНА"
Про співробітництво

42
20.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09478/08-44 Лист31/п-10
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання благодійної допомоги

43
18.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09488/08-26 Лист02/П-709
ВБО "ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"
Про залучення загальноосвітніх навчальних 
закладів області до участі у проекті 
"Енергоефективні школи: нова генерація"

44
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09267/08-33 Лист292/5
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про відрядження Самусь В.В. на навчання до м. 
Києва 01-03.11.2017

45
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

09314/08-29 Лист2992017
ФОНД ООН У ГАЛУЗІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 
(UNFPA)
Про розміщення соціальної реклами щодо протидії 
гендерно зумовленому насильству 25.11-10.12.2017

46
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09411/08-33 Лист006-309/10-17
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ
Про зустріч із Дроздовою О.М. 02.11.2017

47
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

09396/08-32 Листб/н
СІЛІВЕРСТОВА Ю.В.
Про надання в оренду земельної ділянки

48
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09275/08-41 Лист05-344вих-17
ПРОКУРАТУРА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ
Про перелік майна, що залишилося на тимчасово 
окупованій території АР Крим та м. Севастополя

49
19.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09282/08-26 Лист2017-10/187
НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ
Про виконання Протоколу від 31.03.2017 щодо 
утворення підрозділів інклюзивної освіти

50
19.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09284/08-28 Лист01/484/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про забезпечення медичною допомогою 
внутрішньо переміщених осіб

51
18.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09285/08-35 Лист01/478/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про надання довідок щодо місцевих подій, 
пов'язаних з внутрішньо переміщеними особами

52
18.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

09304/08-33 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про участь у семінарі Самусь В. 29-11.11.2017 (м. 
Берлін, ФРН)

53
12.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09322/08-41 Лист9715/60/04-2017
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про усунення причин та умов, що сприяють 
самовільному залишенню вихованцями КЗ 
"Мелітопольський обл. центр соціально 
психологічної реабілітації дітей" ЗОР

54
03.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09343/08-37 Листб/н
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Цукило М.С. (та інші)

55
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09371/08-23 Лист113
ПАТ "ГАЛ-ЕКСПО"
Про Міжнародну агропромислову виставку 
"EuroAGRO 2017" 28-30.11.2017 (м. Львів)

56
12.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09373/08-22 Лист325/1
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення Міжнародної виставки 
12-12.04.2018 в м.Києві

57
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09395/08-32 Лист17/17
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки

58
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09399/08-32 Листб/н
ЛЄЖЕНКІНА З.М.
Про продовження строку дії договору оренди 
земельної ділянки

59
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

09406/08-32 Лист158(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою по вул. 
Макарова, 77, м. Бердянськ

60
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09407/08-32 Лист159(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою по 
Мелітопольському шосе, 144, м. Бердянськ

61
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09434/08-32 Лист1875
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

62
21.06.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09435/08-32 Лист1874
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

63
21.06.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09442/08-21 Лист01-1-551
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про проведення 10.11.2017 позачергового з'їзду 
Союзу в м.Київ

64
23.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09468/08-27 Лист737
ГО "АСОЦІАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
УКРАЇНИ"
Про розвиток туризму в Українї

65
18.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09471/08-32 Лист240
ТОВ " ГЕПАРД ІНВЕСТ"
Про надання дозволу оренду земельної ділянки

66
23.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

09521/08-32 Листелект/повідомле
ПАТ "УМАНЬАВТОДОР"
Про забезпечення присутності представників для 
підписання акту приймання-передачі земельної 
ділянки 16.11.2017

67
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09527/08-41 Лист02-3091/127
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ДАРІЄНКО О.В.
Про питання заборгованості із заробітної плати 
ПАТ "Бердянськсільмаш"

68
22.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09532/08-43 Адвокатський запит151
АДВОКАТ ДРИГВАЛЬ Н.П.
Про надання документів з питань цін на 
електроенергію для ПАТ "ЗАлК"

69
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

09539/08-41 Лист17/2/2-478-17
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА
Про звернення НДУ Мельниченка В.В. щодо 
недопущення екологічної катастрофи в 
гідрологічному заказнику "Молочний лиман"

70
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09557/08-38 Лист108
ГО "РУХ ВІЛЬНА ДОЛЯ"
Про надання гуманітарної допомоги дітям із зони 
АТО (м. Світлодарськ)

71
23.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09561/08-32 Листб/н
ФОП МЕДЮК Е.С.
Про паспорт водного об'єкту

72
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09569/08-32 Листб/н
ГОЛОВКО А.О.
Про надання в оренду земельної ділянки

73
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09572/08-33 ЛистUNDP/RR/2017/
ПРООН В УКРАЇНІ
Про Проект "Прозорість та доброчесність 
публічного сектору в Україні на 2015-2018 роки"

74
24.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09576/08-28 Лист230-030
ТОВ "ХЕЛСІ ЮА"
Про електронну медичну систему "Helsi"

75
26.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Посольства

09571/08-33 ЛистMUA-2017-394
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ
Про візит делегації 02.11-03.11.2017 до Запорізької 
області

76
25.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

09269/08-43 Ухвала908/1640/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

77
13.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09299/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ТОВ "Запорізькі автомобільні лінії", 
ПП "Автосвіт"

78
18.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09300/08-43 Лист808/3726/16(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріж-Лідер ХХІ"

79
17.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09348/08-43 Ухвала908/1640/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ВП "Запорізька 
АЕС"

80
18.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09349/08-43 Ухвала908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

81
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09350/08-43 Лист2/325/292/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Повістка про виклик до суду на 27.10.2017

82
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09423/08-43 Ухвала808/750/17
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про увалу суду за позовом Кривохатько В.В.

83
28.09.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09424/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повернення документів після апеляційного 
розгляду за позовом ТОВ "Профтаксі 1" (інші)

84
18.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09425/08-43 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повернення документів після апеляційного 
розгляду за позовом ТОВ "Профтаксі 1" (інші)

85
18.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09543/08-43 Ухвала908/852/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про відкладення розгляду справи за позовом ТОВ 
"АВЕРС"

86
24.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09544/08-43 Ухвала908/1468/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

87
13.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09606/08-43 Ухвала908/1468/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

88
20.09.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

13
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09301/08-09 Доручення34721/1/1-17
(С. Кушнір) Про проект розпорядження КМУ "Про 
затвердження проекту "Будівництво пасажирського 
терміналу та обслуговуючих споруд КП 
"Міжнародний аеропорт Запоріжжя вул. Блакитна, 
4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя"

89
23.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09331/08-09 Доручення40940/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про виділення державної дотації на сплату 
земельного податку суб'єктам літакобудування

90
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09332/08-09 Доручення41040/1/1-17
(В. Гройсман) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо скасування постанови КМУ від 
07.06.2017 № 394 "Про внесення змін у додаток до 
постанови КМУ від 25.12.1996 №1548 та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов 
КМУ"

91
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09333/08-09 Доручення39203/1/1-17
(В. Гройсман) УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З 
ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про виконання вимог Плану заходів щодо 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

92
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09383/08-09 Доручення37126/5/1-17
(В. Бондаренко) Про зупинення проведення 
аукціону з продажу єдиного майнового комплексу 
ДП "Завод алюмінієвої фольги"

93
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09384/08-09 Доручення41633/1/1-17
(В. Кістіон) Про фінансування реконструкції 
аеродромного комплексу Запорізького аеропорту

94
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14
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09385/08-09 Доручення41695/1/1-17
(В. Кириленко) ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ
Про забезпечення потреб у спеціальних шкільних 
автобусах, у яких обладнано місця для дітей з 
обмеженими фізичними можливостями на 
інвалідних візках

95
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09414/08-09 Доручення42529/0/1-17
(Г. Зубко) Про проведення селекторної наради з 
питань проходження опалювального сезону 
2017/18 року 27.10.2017

96
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09419/08-09 Доручення42215/1/1-17
(В. ФЕДОРЧУК) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про запрошення батьківських громад до участі з 
дітьми в заходах з БДР

97
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09420/08-09 Доручення41134/1/1-17
(І. Климпуш-Цинцадзе) НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про надання інформації стосовно навчань CORE 17

98
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09452/08-09 Доручення41942/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 23-24.10.2017

99
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09453/08-09 Доручення42263/1/1-17
(С. Кушнір) Про ситуацію, яка склалася з 
укладенням договорів на експлуатаційно-технічне 
обслуговування апаратури оповіщення населення

100
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09454/08-09 Доручення42091/1/1-17
(В. Федорчук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
Про наявність у державних професійно-технічних 
навчальних закладів і вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації документів згідно чинного 
законодавства на право власності на земельні 
ділянки та майнові комплекси у розрізі регіонів і 
відомств

101
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09460/08-09 Доручення35193/5/1-17
(П. Розенко) Про пропозиції з удосконалення 
правового регулювання питань технічного 
обстеження стосовно доступності для 
маломобільних груп населення

102
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09483/08-09 Доручення39548/1/1-17
(Г. Зубко) Про напрями використання додаткових 
надходжень місцевих бюджетів

103
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09508/08-09 Доручення22418/137/1-17
(П. Розенко) Про вжиття заходів щодо 
забезпечення безбар'єрного доступу осіб з 
інвалідністю до транспортної інфраструктури

104
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09514/08-09 Доручення40947/1/1-17
(В. Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про вирішення питання щодо голови Запорізької 
облдержадміністрації

105
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09515/08-09 Доручення40737/1/1-17
(С. Дехтяренко) ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ 
КВАЛІФІКАЦІЙ
Про започаткування нового проекту ІПК - 
"Кваліфікаційна мапа України"

106
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09516/08-09 Доручення37126/6/1-17
(В. Бондаренко) Про проведення наради щодо 
діяльності ПАТ "ЗАлК"

107
28.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16
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09529/08-09 Доручення41763/1/1-17
(П. Розенко) Про допомогу Миколі 
Нижниковському

108
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09533/08-09 Доручення43007/0/1-17
(В. Гройсман) Про надання відомостей щодо фактів 
зловживання в територіальних органах 
Держгеокадастру

109
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09559/08-03 Розпорядження743-р
Про затвердження плану дій щодо реалізації 
Стратегії національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2017-2020 роки

110
18.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09560/08-09 Доручення42663/1/1-17
(П. Розенко) ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ"
Про можливість внутрішньо переміщеним особам,  
які проживають у центрах компактного житла, 
здійснювати приватизацію тієї оселі, де вони 
мешкають

111
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09573/08-09 Доручення42687/1/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про хід виконання рішення Комітету від 08.02.2017 
"Про стан виконання Закону України "Про основи 
соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей"

112
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09583/08-04 Протокол наради 
(засідання)

41371/11/1-17
(В. Гройсман) Про проблемні питання бюджетного 
забезпечення територіальних громад у 2017-2018 
роках

113
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комісії при КМУ
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№
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Джерело  інформації 
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09283/08-16 Лист8994/0/2-17
МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ 
ПРАВ ІНВЕСТОРІВ, ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ 
ПОГЛИНАННЮ ТА ЗАХОПЛЕННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ
Про створення "гарячих ліній" та визначення 
відповідальних осіб

114
19.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

09316/08-22 Лист01/11702
"УКРЕНЕРГО"
Про участь у обговоренні проекту змін до 
Інвестиційної програми на 2017 рік 01.11.2017 (м. 
Київ)

115
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

09585/08-32 Лист5/4.1-8/9515-17
Про вжиття заходів щодо розвитку 
природно-заповідного фонду

116
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09303/08-21 Лист3212-07/37521-0
Про пропозиції щодо вільних нежитлових будинків 
та приміщень, які можуть бути об'єктами оренди

117
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09335/08-27 Лист4504-07/37665-0
Про надання інформації щодо пам'яток історії та 
архітектури

118
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09509/08-33 Лист4603-05/38427-0
Про проведення форуму космічних, супутникових і 
телекомунікаційних технологій 09-10.11.2017 у м. 
Стамбул (Туреччина)

119
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

09513/08-35 Лист3641-07/38281-0
Про надання середньострокового прогнозу потреби 
у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 
2018-2021 роки

120
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09593/08-33 Лист4602-05/38735-0
Про Генералізовану системи преференцій США

121
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

09286/08-27 Лист12-14/19-10
Про розміщення соціальної реклами 
25.10-10.11.2017

122
19.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09486/08-27 Лист12-06/26-10
Про розміщення соціальної реклами 01-15.11.2017

123
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09618/08-27 Лист08-05/31-10
Про розміщення соціальної реклами (листопад 
2017 року)

124
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09319/08-20 Лист4797/18/14-17
Про залучення коштів обласних бюджетів для 
співфінансування заходів з підвищення безпеки 
дорожнього руху

125
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

09465/08-31 Лист1063/18-17
Про участь у виїзному засіданні Експертної ради з 
питань свободи совісті та діяльності регілійних 
організацій 02-03.11.2017 (м. Маріуполь, Донецька 
обл.)

126
24.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09328/08-29 Лист8210/14
Про участь у Всеукраїнській акції, спрямованої на 
ушанування героїв боротьби українського народу 
за незалежність і територіальну цілісність України 
"День Гідності" 17.11.2017 (м. Київ)

127
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09484/08-28 Лист8324/4.1
Про надання особам медичного допуску до занять 
фізичною культурою і спортом

128
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство оборони

09365/08-44 Лист220/7541
Про сприяння робочій групі щодо ознайомлення з 
документами про стан будівництва інженерних 
споруд

129
21.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09338/08-36 Лист1/11-10985
Про участь у нараді керівників органів управління 
освітою 02.11.2017 (м. Київ)

130
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09466/08-37 Лист1/11-10953
Про нагородження Напалкової О.С. (інші)

131
23.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09458/08-28 Лист19-1-09-1749/28
Про участь у селекторній нараді з питань 
впровадження медичної реформи 30.10.2017

132
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09306/08-33 Лист7/19-11182
Про участь у нараді з питань для реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України 25.10.2017

133
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09325/08-19 Лист7/16-11161
Про участь у нараді з питань регіонального 
розвитку та інших питань розвитку будівельної 
галузі 25.10.2017

134
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09415/08-22 Лист7/10-11299
Про стан укладання підприємствами 
теплоенергетики договорів на постачання 
природного газу на опалювальний період 2017/18 
року

135
24.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09502/08-28 Лист8/16-701-17
Про виконання Протоколу відео-наради від 
25.10.2017 щодо розвитку системи надання 
адміністративних послуг та системи охорони 
здоров'я у сільській місцевості

136
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09503/08-35 Лист7/15-11335
Про заробітну плату робітників, зайнятих на 
будівельних роботах

137
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09567/08-24 Лист7/9-11347
Про проведення 07.11-09.11.2017 в м.Києві 
Міжнародної спеціалізованої виставки 
"КомунТех-2017"

138
29.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09582/08-24 Лист7/10-11457
Про підвищення рівня розрахунків за 
житлово-комунальні послуги

139
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09586/08-24 Лист7/10-11452
Про укладання договорів щодо проведення 
взаєморозрахунків з погашення заборгованості з 
різниці в тарифах

140
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09588/08-27 Лист7/11-11417
Про заходи з увічнення пам`яті захисників України

141
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09591/08-35 Лист7/10-11442
Про застосування соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуговування

142
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09609/08-20 Лист7/17-11519
Про надання переліку об'єктів житлового 
будівництва

143
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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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

09293/08-35 Лист20652/0/2-17/22
Про кількість облікованих внутрішньо 
переміщених осіб

144
23.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09334/08-35 Лист20676/0/2-17/37
Про стандарти та технологічні картки надання 
послуг із соціального захисту дітей

145
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09339/08-29 Лист20732/0/2-17/26
Про системний недозаїзд дітей до дитячих центрів 
"Артек" та "Молода гвардія"

146
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09340/08-35 Лист20769/0/2-17/23
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Деякі питання соціальної адаптації осіб, які 
відбувають чи відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк"

147
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09418/08-28 Лист20673/0/2-17/26
Про санаторно-курортне лікування учасників АТО

148
23.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09450/08-35 Лист20840/0/2-17/22
Про кількість облікованих внутрішньо 
переміщених осіб

149
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09461/08-35 Лист20864/0/2-17/24
Про розроблення територіальних та місцевих 
програм зайнятості населення

150
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09462/08-35 Лист20973/0/2-17/21
Про проведення тижня фінансової грамотності 
06-15.11.2017

151
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09463/08-35 Лист21011/0/2-17/13
Про засідання міжвідомчої групи з вирішення 
проблемних питань, пов'язаних із виникненням 
заборгованості держави за рішенням судів

152
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09595/08-35 Лист21158/0/2-17/38
Про проведення щорічної акції "16 днів проти 
насильства"

153
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09596/08-35 Лист21198/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

154
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09336/08-20 Лист33020-07-5/2852
Про внесення змін до наказів Мінфіну з питань 
державного внутрішнього фінансового контролю 
(ДВФК)

155
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09278/08-41 Лист10614/27/7-17
Про посилення контролю за станом реалізації 
регіональних програм трудової зайнятості 
засуджених

156
13.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09444/08-41 Лист10723/24/7-17
Про реалізацію Національного проекту соціальної 
адаптації засуджених "Давай разом!"

157
18.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09352/08-45 Лист04-6223/40
Про актуальність надання інформацій на виконання 
документів

158
03.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09368/08-24 Рішення621
Про встановлення ТОВ "НВП "Запорізькі теплові 
системи" тарифів на виробництво теплової енергії

159
20.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09369/08-24 Рішення620
Про встановлення ТОВ "Оптімусагро Трейд" 
тарифів на виробництво теплової енергії

160
20.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09501/08-28 Лист01/02-24/03058
Про медичний супровід панихиди та прощання з 
Сацьким В.А. 29.10.2017

161
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Запорізька міська рада

09305/08-24 Лист03/02-21/02991
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації і титулу об`єкта будівництва на 2017 
рік

162
23.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09467/08-21 Лист01/02-29/03022
Про передачу будівель та споруд

163
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

09547/08-20 Лист1994/21-15
Про виділення коштів на утримання ЦРЛ

164
19.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Оріхівська міська рада

09519/08-24 Лист1707/02/01/15
Про виконання робіт з капітального ремонту 
дорожнього покриття

165
24.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09342/08-10 Депутатське звернення12
Про включення Кузьменка Р.О. до складу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

166
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09347/08-10 Депутатське звернення36
ДОР ТАРАСОВ В.Г.
Про перерозподіл залишку коштів на придбання 
медичного обладнання для КУ 
"Кам'янсько-Дніпровська ЦРЛ"

167
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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09459/08-10 Депутатське звернення33
ДОР СУРЖАН О.В.
Про проведення конкурсу на отримання 
мікрогрантів на заходи з енергозбереження 
будинків ОСББ

168
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09482/08-10 Депутатське звернення019/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про надання інформації щодо обласного бюджету

169
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09542/08-10 Депутатське звернення1/2017/33с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про фінансування з екофонду природоохоронних 
заходів

170
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09292/08-17 Лист4285/01-11
КЗ "КАМ'ЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про перевезення дітей з вадами слуху до 
школи-інтернату

171
19.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09295/08-17 Лист4120/01-26
Про результати аудиту управління молоді, фізичної 
культури та спорту ЗОДА

172
16.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09344/08-17 Лист4333/01-11
ТОКМАЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ 
СТУПЕНІВ №4
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі

173
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09345/08-17 Лист4167/01-27
ГО "ЗАПОРІЗЬКА КОЗАЦЬКА РАДА" та інші
Про ситуацію яка склалася з відкритою рекламою 
та розповсюдженням наркотиків у Запорізькій 
області

174
12.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ 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
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09388/08-17 Лист4295/01-13
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на проведення експертизи 
пошкодження будівлі та капітальний ремонт 
диспансерного відділення

175
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09497/08-17 Лист4135/01-05
Про функціонування КЗ "Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

176
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09500/08-17 Лист4384/01-27
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про скорочення викладання предметів 
духовно-морального спрямування

177
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09577/08-17 Лист4427/01-11
Про виділення коштів на фінансування робіт щодо 
будівництва водогону с.Веселотернувате

178
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09578/08-17 Лист4383/01-11
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про внесення змін до Регіональної програми 
"Питна вода Запорізької області на 2012-2020 
роки"

179
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09579/08-17 Лист4421/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопроводу в с.Мирне

180
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09580/08-17 Лист4214/01-13
Про технічний стан незавершеного будівництва 

181
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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09584/08-17 Лист4397/01-11
ДОР ГРИГОРЧУК О.С.
Про фінансування вуличного освітлення с. Іванівка 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

182
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09613/08-17 Лист4398/01-11
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про надання коштів для оформлення проектної 
документації та підключення електроенергії

183
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09614/08-17 Лист4323/01-11
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про придбання легкових автомобілів

184
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09615/08-17 Лист4451/01-32
ТОВ "ДОГОДА-ІНВЕСТ"
Про проведення оцінки впливу на навколишнє 
середовище по об'єкту "Реконструкція аварійної 
ділянки самопливного колектору каналізації на 
території парку "Дубовий гай"

185
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09616/08-17 Лист3841/01-05
Про результати перевірки Кирилівської селищної 
ради

186
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09426/08-10 Депутатське звернення272
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
25.10.2017

187
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09604/08-10 Депутатське звернення274
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
31.10.2017

188
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ 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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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Водоканал"

09372/08-20 Лист1199
Про надання фінансової допомоги для погашення 
заборгованості по заробітній платі працівникам 
підприємства

189
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09526/08-24 Лист02/1202
Про вирішення питання закінчення виконання робіт 
з ремонту ділянки водогону

190
25.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09620/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-2290
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам

191
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09375/08-22 Лист001-003/16848
Про розрахунки тарифів на передачу та постачання 
електроенергії на 2018 рік

192
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09520/08-32 Лист11/2063869
Про вирішення питання щодо розірвання договору 
оренди землі

193
25.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09563/08-43 Лист11/2064159(МП)
Про позовну заяву щодо розірвання договору 
оренди землі

194
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09309/08-37 Лист1/67-121
Про нагородження Савченко В.К. (інші)

195
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

09307/08-37 ЛистII-V-10/08
Про нагородження Патієвича І.І. (інші)

196
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

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

09270/08-37 Лист27295
Про нагородження Морозова В.І. (та інші)

197
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09321/08-24 ЛистУГЕ/08-27472
Про надання роз`яснень щодо тарифів на теплову 
енергію

198
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Банки

09312/08-20 Листб/н
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про співробітництво

199
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09287/08-32 Лист11.10-35/270
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

200
11.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09288/08-32 Лист11.10-35/269
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

201
10.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09289/08-32 Лист11.10-35/267
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

202
09.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09290/08-32 Лист11.10-35/266
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

203
09.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09359/08-32 Лист11.10-35/277
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

204
20.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09472/08-32 Лист11.10-35/277
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

205
23.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін
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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

09394/08-37 Лист32-9430
Про участь у відкритті каплиці 27.10.2017 та 
нагородження Іванова О.С. (та інші)

206
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

09271/08-37 Лист
Про нагородження Гудим С.В., Зайцева В.В.

207
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

09308/08-37 Лист03-51/22230
Про нагородження Бондарєва М.О. (інші)

208
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09451/08-43 Лист28-23/22173
Про позовну заяву щодо визнання незаконною 
біздіяльність з припинення права постійного 
користування земельною ділянкою та про 
спонукання прийняти рішення

209
23.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

09523/08-22 ЛистДНМІ-02-52/637
Про вирішення питання покращення показників 
використання вагонів на ПАТ "Запоріжсталь"

210
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09524/08-22 ЛистДНМІ-02-51/630
Про вирішення питання покращення показників 
використання вагонів на під'їзних коліях 

211
24.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09297/08-32 Лист183
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

212
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09310/08-22 Лист23/10
ТОВ "АУРУМ"
Про обстеження приймального пункту

213
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09313/08-32 Лист1858
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про надання в оренду земельної ділянки

214
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09315/08-23 Лист297
ТОВ "БЛЕКСІ ФРУТ КОМПАНІ"
Про участь у церемонії відкриття фруктосховища 
27.10.2017 (смт Нововасилівка, Приазовський р-н)

215
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09367/08-37 Лист121
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про нагородження Тронь Б.М., Климова В.В.

216
23.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09400/08-32 Лист126
ТОВ "СИГМА КАПІТАЛ"
Про надання допомоги у придбанні земельної 
ділянки для будівництва заводу з переробки 
фруктів, овочів та ягід

217
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09428/08-24 Лист63
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про розроблення детального плану території для 
розміщення кар'єру

218
23.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09481/08-32 Лист329
ТОВ "ІНДУСТРІЯ, ЛТД"
Про додаток документів щодо надання дозвілу на 
розроблення технічної документації із землеустрою

219
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09549/08-22 Лист13
ТОВ "АВТОТРЕЙД ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

220
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09550/08-22 Лист2710-17
ТОВ "МІРІТАЛ"
Про обстеження промислового майданчика

221
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09551/08-24 Лист1710/11
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯ-ТЕПЛОЕНЕРГО"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

222
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ 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

09552/08-24 Лист17101
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

223
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09553/08-24 Лист1710-9
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії

224
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09555/08-44 Лист473
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про використання коштів, згідно укладених 
Договорів

225
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09556/08-44 Лист472
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про неможливість коригування 
проектно-кошторисної документації

226
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09581/08-22 Лист13/1534
ВП ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА
Про внесення змін до Інвестиційної програми ДП 
"НЕК "Укренерго" на 2017  рік

227
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09599/08-22 Лист14
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про приведення у відповідність господарську 
діяльність

228
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09600/08-22 Лист15
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про приведення у відповідність господарську 
діяльність

229
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09280/08-24 Лист124
КЗ "ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КЛУБ 
"ТАВРІЯ"
Про дозвіл на попередню оплату ТОВ 
"МАКССТРОЙ ПЛЮС" на виконання робіт з 
утеплення клубу

230
11.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09291/08-32 Листб/н
ФАЩЕНКО В.С.
Про внесення змін до договору оренди водного 
об`єкту

231
23.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09320/08-18 Лист253
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про роботу із зверненнями громадян за 9 місяців 
2017 року

232
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09358/08-32 Лист792
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП"
Про передбачення коштів на озеленення міст і сіл 
області

233
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09364/08-22 Листб/н
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про надання автобусу на 28.10.2017

234
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09397/08-35 Лист285
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА УКРАЇНСЬКА 
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 9УСВА)
Про шахрайські дії стосовно Лойко А.В.

235
18.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09398/08-37 Лист01/211
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Солом`янчук В.А. (інші)

236
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09401/08-32 Лист2103ВИХ-17-46
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про припинення права користування земельними 
ділянками

237
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09413/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА
Про проведення мирної акції 26.10.2017 в смт 
Якимівка

238
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

33



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09421/08-24 Лист442
КУ "ТАВРІЙСЬКИЙ БУДИНОК ІНВАЛІДІВ" ЗОР
Про надання інформації щодо дозволів на 
реконструкцію котлів тривалого горіння, які 
зареєстровані в Департаменті ДАБІ у Запорізькій 
області

239
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09469/08-32 Лист729/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про зміну проектних позначок з`єднувального 
каналу 

240
23.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09562/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА
Про проведення мирної акції 31.10.2017 в с. Мала 
Білозерка (Василівський р-н)

241
30.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09568/08-27 Лист01/222
КЗ  "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" 
ЗОР
Про проведення концерту академічного 
симфонічного оркестру у Національній філармонії 
України

242
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09598/08-24 Лист6348
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про вирішення питання по завершенню ремонту 
покрівлі та реконструкції харчоблоку

243
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09617/08-41 Лист1181/05
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про участь у засіданні "круглого столу" 08.11.2017

244
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"
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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

09619/08-20 Лист628
Про фінансування природоохоронних заходів

245
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09386/08-22 Лист16
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про перевезення членів сімей загиблих воїнів АТО 
в м. Мелітополь

246
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09393/08-24 Лист71-01/17/02
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про участь у міжнародній конференції з питань 
управління житлом 01.12.2017

247
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09412/08-27 Лист44/10/17
ГО "ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про сприяння у проведенні Міжнародного 
фестивалю мистецтв "Дивосвіт" 08-11.11.2017 у м. 
Запоріжжі

248
22.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09432/08-23 Лист08
ГО "РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про проведення круглого столу для фермерів 
16.11.2017

249
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет

09408/08-27 Лист89
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про участь у святкуванні 100-річного ювілею 
01.11.2017

250
10.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09409/08-37 Лист89
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про нагородження Юрик В.П. (та інші)

251
10.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ 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

09410/08-27 Лист93
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про виділення коштів на друк газети у другому 
півріччі 2017 року

252
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09329/08-44 Лист159
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про пропозиції до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...військових 
частин ЗСУ...

253
12.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Учбові заклади

09404/08-22 Лист01-13/249
НАТАЛІВСЬКИЙ НВК "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"
Про перевезення дітей ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"

254
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09392/08-15 Лист09-07/524
(Н. Анненкова) Про інформування щодо 
проведення виборів 29.10.2017

255
25.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09528/08-15 Лист04-01/3678
(В. Ковальчук) Про звернення депутатів 
Малобілозерської сільської ради щодо 
фінансування ремонту окремих ділянок 
автомобільних доріг загального користування 
державного значення Т-08-10 і Т-08-17

256
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Президент України

09326/08-02 Указ333/2017
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу 
Президента України від 22 квітня 2011 року №494

257
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

09327/08-02 Указ331/2017
Про додаткові заходи щодо перспективного 
розвитку Національного історико-меморіального 
заповідника "Бабин Яр"

258
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

09361/08-36 Лист01-16/1014
Про погодження надбавки Попову А.В.

259
23.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09433/08-20 Лист01-16/1024
Про внесення змін в природоохоронного заходу по 
Смирнівській сільській раді

260
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09448/08-21 Лист01-16/1018
Про передачу майна у державну власність з 
комунальної

261
24.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09311/08-45 Лист01-19/1233
Про участь в урочистому заході 27.10.2017 
присвяченому Дню визволення території від 
нацистських окупантів

262
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09431/08-24 Лист01-27/1236
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

263
23.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09537/08-37 Лист01-41/1242
Про присвоєння почесного звання Зайцеву В.І.

264
25.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09430/08-21 Лист01.1-14/0812
Про передачу майна у державну власність з 
комунальної

265
24.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ 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

Веселівська райдержадміністрація

09360/08-36 Лист01-01-31/616
Про погодження надбавки Мігулі І.І.

266
23.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09487/08-37 Лист01-01-31/612
Про нагородження Кіяшко О.М.

267
19.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09496/08-21 Лист1844/01-01-19
Про передачу майна з комунальної у державну 
власність

268
24.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09612/08-39 Лист
Про підсумки виборів до Воздвижівської сільської 
ОТГ 29.10.2017 року

269
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09363/08-36 Лист01-18/1176
Про погодження надбавки Васюку А.Г.

270
23.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09597/08-41 Лист01-17/1201
Про надання дозволу для ознайомлення з 
документами

271
26.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09607/08-37 Лист01-18/1213
Про нагородження Петрової Г.М., Бабчука Д.І.

272
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09608/08-37 Лист01-18/1214
Про нагородження Тюмова В.О., Отюської О.М.

273
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09456/08-21 Лист01-01-14/0559
Про передачу майна у державну власність з 
комунальної

274
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
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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

09498/08-22 Лист01-22/457
Про відкриття автобусного маршруту

275
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09356/08-22 Лист03-34/0571
Про залучення техніки філії "Михайлівський 
райавтодор"

276
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09479/08-37 Лист03-34/0566
Про присвоєння почесного звання України Сарбаш 
Т.М.

277
23.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

09449/08-21 Лист3965/01-01-17
Про передачу майна у державну власність з 
комунальної

278
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09268/08-36 Лист01-24/0745
Про погодження призначення Фісуна О.О.

279
18.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09362/08-36 Лист01-24/0725
Про погодження надбавки Проценку М.Г.

280
10.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09457/08-36 Лист01-24/0760
Про погодження звільнення Зімарой Л.В.

281
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09429/08-36 Лист01-33/0432
Про поновлення на посаді Хассай В.В.

282
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09402/08-37 Лист12-09/0691
Про нагородження Майбороди Л.І.

283
23.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

39



№
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

09272/08-41 Лист01-11/0582
Про повернення документів

284
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09480/08-21 Лист01-11/0595
Про передачу майна з комунальної у державну 
власність

285
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Оріхівська райрада

09279/08-20 Лист01-07/394
Про фінансування діяльності районної ради

286
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

09277/08-46 Лист1970/04
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про рівень забезпеченості жилою площею 
громадян по Запорізькій області

287
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09298/08-43 Листб/н
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про заяву щодо відстрочки виконання рішення 
суду у справі № 908/47/17

288
04.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09403/08-22 Листб/н
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про перевезення пасажирів ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"

289
19.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09438/08-20 Лист02-01-17/2687
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про внесення змін до затвердженого розподілу 
субвенції

290
17.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09439/08-22 Лист02-01-14/1180
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання інформації від ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" щодо технічної можливості 
прийому електричної енергії

291
25.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09440/08-22 Лист361
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ремонту окремих ділянок 
доріг

292
23.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09470/08-24 Лист699
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про розроблення містобудівної документації

293
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09491/08-19 Лист02-01-17/2787
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання переліку проектів та проектних заявок

294
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09522/08-24 Лист289
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальної громади

295
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09548/08-20 Лист333
ТЕМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про повернення коштів (шкільний автобус "Мрія")

296
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09554/08-20 Лист01-13/826
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів

297
27.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09565/08-20 Лист863/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів з обласного екологічного 
фонду

298
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09590/08-32 Лист01-48/1164
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про недопущення будівництва підприємства зі 
спалювання небезпечних відходів на території с-ща 
Сонячне

299
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09602/08-22 Лист01-32/1144
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про продовження дії договору автобусного 
маршруту на перевезення пасажирів

300
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09610/08-20 Лист1869/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про уточнюючий перелік проектів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок субвенції у 2017 році

301
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

09391/08-37 Лист02-03/1/1847
Про нагородження Смірського В.В. (та інші)

302
20.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

09464/08-20 Лист02.1-26/03.2/133
Про надання пропозицій щодо фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2018 році

303
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва
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09490/08-20 Доповідна запискаб/н
Про розподіл коштів субвенції з держбюджету на 
фінансове забезпечення автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності

304
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09499/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових асигнувань за КПКВК 
7781010

305
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

09330/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі "Культура" у 2017 році з метою підготовки 
та проведення заходів обласного 
Новорічно-різдвяного фестивалю

306
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

09337/08-36 Лист491/03-17
Про навчання з питань запобігання корупції на 
державній службі 06-10.11.2017

307
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09455/08-36 Лист497/03-17
Про участь у проведенні навчання 02.11.2017

308
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

09370/08-32 Лист13-8-0.6-5529/2-
Про виконання протоколу від 04.10.2017 № 2 щодо 
проведення заходів "Врожай-2017"

309
17.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09445/08-32 Лист13-8-0.4-292/90-
Про виконання протоколу № 2 засідання обласної 
робочої групи щодо проведення заходу "Врожай - 
2017"

310
19.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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09611/08-45 Лист12.1-19/8096
Про надання інформації про наявність в структурі 
юридичної служби

311
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

09422/08-32 Лист16295/10/08-01-
Про надання інформації щодо результатів 
моніторингу стану використання сільгоспземель 
щодо орендаря ТОВ "Україна"

312
23.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

09387/08-45 Лист12.3/267
Про внесення до оперативного плану 
облдержадміністрації проведення форуму 
01-02.11.2017

313
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

09357/08-36 Лист01-08/1052
Про призначення Селюка В.І. на посаду начальника 
Запорізького обласного управління лісового та 
мисливського господарства

314
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09351/08-44 Лист1816
Про участь у заходах мобілізації 14.11.2017 в с. 
Володимирівка Якимівського р-ну

315
24.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09570/08-44 Лист1850
Про проведення 17.11.2017 
інструкторсько-методичного заняття

316
30.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09545/08-43 Лист808/2832/17/264
Про виклик до суду  у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі" (інші)

317
24.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09546/08-43 Лист808/2832/17/264
Про виклик до суду  у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі" (інші)

318
24.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Інші територіальні обласні органи

09274/08-41 Лист7621/74-2017
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВП ПОЛОГІВСЬКОГО ВП ГУ НП 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання звіту щодо проведення внутрішнього 
аудиту у Вільнянській РДА

319
19.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09294/08-21 Лист02/122
ДО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про запрошення на відкриття "битви стартапів" 
BBZ 11.11.2017

320
23.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09323/08-44 Лист89/2138
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про заходи щодо розшуку осіб, які вчинили 
дезертирство

321
23.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09510/08-32 Лист02-47/2331
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про розірвання договору водного об'єкту на 
території Малобілозерської сільської ради

322
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09302/08-41 Лист17/1-1119-вих17
Про надання інформації щодо підтримки діючого 
гирла Молочного лиману

323
20.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09485/08-41 Лист19р
Про звернення ГО "Об'єднаний Антикорупційний 
Вектор" щодо дій керівництва ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

324
24.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09587/08-41 Лист19р
ГО ВСГО "КОНФЕДЕРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"
Про повернення Завгороднього С.М. на посаду 
головного лікаря 5-ої міської клінічної лікарні м. 
Запоріжжя

325
25.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна
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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

09575/08-21 Лист02-13-05412
Про продовження терміну дії Договору оренди від 
07.12.2011 № 2844/д, зі змінами, державного 
нерухомого майна за адресою: вул. Першотравнева, 
2, м. Запоріжжя

326
23.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09346/08-32 Лист19/1892
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

327
19.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09443/08-22 Лист10/1950
Про оформлення права користування землею на 
автомобільні дороги

328
26.10.2017від

№
від 26.10.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09492/08-22 Лист10/1951
Про порядок взаємодії при виникненні 
надзвичайних ситуацій на автодорогах загального 
користування Запорізької області

329
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09296/08-41 Лист59/27/509н/т
Про використання державного майна, яке належить 
ДП "Аеропорт-Бердянськ"

330
17.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09474/08-41 Лист59/3/3-2177нт
Про надання інформації стосовно Дєдушевої О.В.

331
19.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09475/08-41 Лист59/3/3-2201нт
Про надання інформації стосовно Баланенка Р.Я.

332
23.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09476/08-41 Лист59/3/1-2212нт
Про надання інформації стосовно Шубіна О.В. (та 
інші)

333
23.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09558/08-41 Лист59/20-3863н/т
Про виділення коштів для проведення 
антитерористичних навчань

334
25.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
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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

Центральна виборча комісія

09376/08-39 Постанова227
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Національного Демократичного Інституту 
Міжнародних Відносин на перших виборах 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 
року

335
23.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09517/08-39 Постанова230
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються сільськими, 
селищними, міськими виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад об`єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 24 грудня 2017 року

336
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09518/08-39 Постанова232
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об`єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 24 грудня 2017 
року

337
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція ядерного регулювання України

09507/08-22 Лист10-11/6580
Про проведення засідання Колегії з питань 
експлуатації енергоблока № 3 ЗАЕС 03.11.2017

338
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09366/08-34 Лист16-14988/162
Про віднесення суб'єктів господарювання до 
категорій цивільного захисту

339
24.10.2017від

№
від 25.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

09504/08-34 Лист16-947/01
Про проведення комплексної перевірки систем 
централізованого оповіщення

340
27.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09594/08-34 Лист03-15323/162
Про щорічну звірку електронного обліку та 
результатів технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту 23.11.2017

341
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09601/08-34 Лист01-15104/262
Про контрольну перевірку (05.12-14.12.2017) 
усунення недоліків, виявлених у липні 2015 року 
під час комплексної перевірки

342
26.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

09603/08-47 Лист1/04-1-1686
Про участь у III Національному форумі 
ІТ-директорів органів влади 16-17.11.2017 (м. Київ)

343
31.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09473/08-22 Лист2579/1/7.1-6
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу, на який буде передана база даних 
автомобільних доріг

344
25.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09566/08-22 Лист281-01/17/5-17
Про проведення 23.11.2017 в м.Києві 
Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму

345
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09589/08-22 Лист279-01/19/5-17
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію

346
27.10.2017від

№
від 31.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

09540/08-27 Лист1851/7/11-17
Про надання інформації щодо зареєстрованих 
суб'єктів кінематографії

347
23.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09276/08-27 Лист3220/27/4
Про надання інформації щодо порушення строків 
та якості доставки преси за передплатою у 2017 
році

348
18.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

09281/08-26 Лист1/5-17-803
Про проведення щорічної науково-практичної 
конференції 10.11.2017 (м. Київ)

349
18.10.2017від

№
від 23.10.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09318/08-36 Лист23-11/468
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про участь у навчаннях 30.10-10.11.2017

350
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

09489/08-22 Лист11174/28.2/7-17
Про вирішення ситуації щодо ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

351
26.10.2017від

№
від 27.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09525/08-22 Лист11009/17.1.1/7-1
Про проведення відкритих обговорень проектів 
постанов НКРЕКП

352
23.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба безпеки України

09564/08-41 Лист14/23634
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО БОРОТЬБІ З 
КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ 
ЗЛОЧИННІСТЮ
Про дотримання службовими особами Запорізької 
митниці ДФС України вимог нормативно-правових 
актів з питань митної справи та службових 
обов'язків

353
26.10.2017від

№
від 30.10.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Фонд державного майна України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09317/08-22 Лист10-33-19764
Про участь Антонова А.М. у засіданні конкурсної 
комісії з продажу пакета акцій ПАТ "ЗАлК" 
26.10.2017 (м. Київ)

354
20.10.2017від

№
від 24.10.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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