
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.11.17 по 10.11.17

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

09654/08-37 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Сташко В.М. (та інші)

1
01.11.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09691/08-37 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент культури)
Про нагородження Солом'янчука В.А. (та інші)

2
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09787/08-25 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економіки)
Про здійснення перевірки дотримання вимог 
законодавства у сфері публічних закупівель

3
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09843/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про кошти обласного бюджету

4
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09847/08-37 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент АПР)
Про нагородження Назаренко О.В.

5
08.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09911/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Управління капітального 
будівництва)
Про внесення змін до переліку об'єктів, 
фінансування яких у 2017 році здійснюється за 
рахунок коштів обласного бюджету (бюджету 
розвитку) на замовлення УКБ ЗОДА

6
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ 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
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Форма зберігання 
документа

09940/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління молоді)
Про кошти обласного бюджету

7
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09964/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на мікрогранти з 
енергозбереження будинків ОСББ, розташованих 
на депресивних територіях

8
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09965/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів на реалізацію заходів 
"Програми з підвищення рівня енергоефективності 
Запорізької області на 2016-2020 роки"

9
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09973/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про затвердження реєстрових карт з 
газопостачання ПАТ "Запоріжгаз"

10
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09753/08-01 Закон України2150-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо підвищення пенсій

11
03.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09754/08-01 Закон України2151-VIII
Про ратифікацію Додаткового протоколу між 
Урядом України та Урядом Республіки Хорватія 
про внесення змін до Угоди між Урядом України та 
Урядом Республіки Хорватія про сприяння та 
взаємний захист інвестицій

12
04.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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09755/08-01 Закон України2152-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Латвійської  Республіки про здійснення 
оплачуваних видів діяльності членами сімей 
працівників дипломатичних представництв та 
консульських установ

13
04.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09756/08-01 Закон України2153-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Турецької Республіки про 
міжнародні комбіновані перевезення

14
04.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09757/08-01 Закон України2156-VIII
Про ратифікацію Протоколів № 15 та № 16 до 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод

15
05.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09758/08-01 Закон України2157-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Урядом України та Урядом Сполучених 
Штатів Америки про відновлення дії Угоди між 
Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 
Америки про співробітництво у сфері науки та 
технологій

16
05.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09759/08-01 Закон України2164-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" щодо удосконалення деяких положень

17
05.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09732/08-14 Лист04-25/04-979(74
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у "круглому столі" щодо запровадження 
загальнообов'язкового соціального медичного 
страхування 15.11.2017

18
03.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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09935/08-10 Депутатське звернення04-34/16-249873
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про забезпечення слуховим апаратом і окулярами 
гр. Ненченка В.М.

19
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

09762/08-10 Депутатське звернення1746
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про право на земельну частку (пай) гр. 
Максименко М.Д.

20
27.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09763/08-10 Депутатське звернення1743
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про показники місцевих бюджетів Запорізької 
області на 2018 рік

21
27.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09764/08-10 Депутатське звернення314-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення додаткових коштів на погашення 
заборгованості Токмацької ЦРЛ

22
23.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09765/08-10 Депутатське звернення274/2-241
НДУ НЕДАВА О.А.
Про здійснення природоохоронних заходів та 
уточнення термінів, встановлених у листі від 
12.10.2017 № 274/2-232

23
27.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09781/08-10 Депутатське звернення315-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виплату заробітної плати працівникам КП 
"Приморська районна центральна лікарня" та КП 
"Приморський районний Центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

24
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09829/08-10 Депутатське звернення164-10/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А. (Гугніну Е.А.)
Про програму стажування талановитої молоді 
України та діаспори у ВРУ, органах виконавчої 
влади та центральних ЗМІ

25
31.10.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09934/08-10 Депутатське звернення234/ЗОДА/17
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про виявлення нелегальних перевезень 
громадським транспортом

26
06.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

09626/08-32 Лист015-18/1669
ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ЗАПОРІЖЖІ
Про оформлення правовстановлюючих документів 
на земельну ділянку

27
12.09.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

09767/08-44 Лист2208
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18.10.2017 № 550

28
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09939/08-44 Лист1394
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1965
Про нагородження Шевченка С.М. (та інші) та 
виділення автобуса на 16.11.2017

29
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09639/08-24 ЛистК-20171031/6
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про ремонт аварійного переходу в смт Якимівка

30
01.11.2017від

№
від 01.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09724/08-33 Лист298-02-17
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у Національній конференції 
"Інклюзивний розвиток бізнесу" 22-23.11.2017 (м. 
Київ)

31
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09739/08-24 Листб/н
ARCHITEСT BDA
Про архітектурний проект щодо створення 
Національного меморіального комплексу Героїв 
Небесної Сотні

32
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09761/08-32 Лист762-11/17
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою

33
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

09851/08-32 Листб/н
ЧЕТВЕРТУХІНА Е.М.
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на території 
Семенівської сільської ради

34
08.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09706/08-43 Адвокатський запит0111-4/17
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо виконання об'єкту 
"Нове будівництво інженерних споруд № 01-23"

35
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09707/08-43 Адвокатський запит0111-5/17
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо договорів ТОВ 
"Південспецбуд"

36
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09708/08-43 Адвокатський запит0111-3/17
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо виконання робіт по 
об'єкту "Нове будівництво інженерних споруд № 
01-23"

37
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09709/08-43 Адвокатський запит0111-2/17
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо подання на 
погодження Литвина О.О. на посаду першого 
заступника голови облдержадміністрації

38
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09725/08-23 Лист130-4-21/6311
ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"
Про закупівлю озимих зернових культур урожаю 
2018 року

39
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

09726/08-22 Лист31/10/2017-1-Л
ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ"
Про співробітництво у сфері енергоефективності

40
31.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09751/08-27 Лист99
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР 
УКРАЇНИ
Про гастрольний тур 05.11.2018

41
01.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09760/08-35 Лист39-07/239
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО...
Про кількість осіб із числа учасників АТО, яким 
встановлено статус інваліда війни

42
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09769/08-21 Лист02-01/21/5009/10
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ САЛАНСЬКА І.Л.
Про ліквідаційну процедуру ПП "Паритет-Агро"

43
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09782/08-21 Лист012
ВГО "МЕНЕДЖМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ"
Про включення представника до складу 
Координаційної ради по боротьбі з порушенням 
прав інтелектуальної власності

44
23.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09788/08-32 Лист51
ТОВ "ВАЛВІТ"
Про залишення без розгляду листів від 05.07.2016 
№ 41/5, від 23.09.2016 № 4 та від 03.11.2016 № 131

45
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09793/08-32 Лист161(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про надання документів до заяв ПАТ "АЗМОЛ" 
щодо добровільної відмови від права користування 
земельною ділянкою

46
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

09806/08-41 Листб/н
ПЕЧЕРСЬКА РДА М. КИЄВА
Про повідомлення щодо зняття з реєстрації місця 
проживання Воробєй К.П.

47
02.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09807/08-29 Лист3521
ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проведення конкурсів для дітей

48
01.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09830/08-27 Лист129
ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"
Про прем'єру українсько-словацького фільму 
"Межа" 16.11.2017

49
07.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09841/08-32 Листб/н
ФОП СЕРГІЄНКО Т.О.
Про невиконання розпорядження щодо надання в 
оренду земельної ділянки

50
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09866/08-20 Лист112
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ"
Про тренінг Другої Школи тренерів з 
гендерно-орієнтованого бюджетування 
14-15.11.2017 (м. Київ)

51
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09927/08-27 Лист32
ДУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ"
Про результати та перспективи проведення 
фестивалю "Книжкова толока"

52
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09963/08-23 Лист13-02/3/2139
ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про початок проведення форвардної програми із 
закупівлі зерна врожаю 2018 року

53
26.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Посольства

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

09803/08-33 Лист61310/17-216-27
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ТУРЕЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про проведення "Зустрічі автовиробників" 
14-16.11.2017 у м. Бурса (Турецька Республіка)

54
02.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

09681/08-22 Лист61318/17-216-15
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
СТАМБУЛІ
Про проведення промислового саміту 
30.11-03.12.2017 в м.Бурса

55
02.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

09789/08-43 Ухвала908/26/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

56
30.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09790/08-43 Лист2/325/292/17
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду щодо визнання недійсним 
договору оренди земельної ділянки

57
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09860/08-43 Ухвала910/19068/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ВП "Запорізька 
АЕС"

58
01.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09861/08-43 Постанова908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про зміну умов договору від 10.09.2007 № 28

59
31.10.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09981/08-43 Лист
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про повістку на виклик до суду на 21.11.2017

60
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"
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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

09736/08-36 Лист1571-17
Про відрядження Савенкової О.О. до м. Київ 
08-09.11.2017

61
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09922/08-18 Лист1629-17
Про довідку щодо опрацювання звернень, які 
надійшли на урядову "гарячу лінію" протягом 
жовтня 2017 року

62
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09622/08-09 Доручення43183/1/1-17
(С. Кушнір) Про експлуатаційно-технічне 
обслуговування апаратури оповіщення населення

63
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09623/08-03 Постанова819
Про внесення змін до постанови КМУ від 
10.08.1992 № 459 

64
25.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09650/08-04 Протокол селекторної 
наради

43529/0/1-17
(Г. Зубко) Про стан проходження підприємствами 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства 
опалювального сезону 2017/18 року, підключення 
до тепла житла та об’єктів соціальної сфери

65
01.11.2017від

№
від 01.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09659/08-09 Доручення43566/0/1-17
(П. Розенко) Про проведення аналізу виконання 
завдань, визначених актами Президента України та 
Кабінету Міністрів щодо соціального захисту осіб з 
інвалідністю

66
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09660/08-09 Доручення42936/1/1-17
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради 
з приводу проблем вступної кампанії до вищих 
навчальних закладів 2017 року...

67
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09661/08-09 Доручення41826/1/1-17
(С. Дехтяренко) Про вимоги медичних працівників 
щодо фінансування сфери охорони здоров'я

68
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Охорона здоров'я 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

09662/08-09 Доручення43087/1/1-17
(В. Кириленко) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про проблеми у сфері дошкільної освіти

69
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09665/08-09 Доручення42230/1/1-17
(В. Кістіон) Про нагородження Шибеко П.А. (та 
інші)

70
30.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09684/08-09 Доручення4166/7/1-17
(В. Кістіон) Про виконання завдань у сфері 
цивільного захисту

71
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09685/08-09 Доручення42267/1/1-17
(С. Кубів) Про рівень заробітної плати державних 
службовців

72
28.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09689/08-09 Доручення25152/2/1-17
(В. Кістіон) Про проведення позачергової повірки 
індивідуального квартирного лічильника газу гр. 
Белебесі Г.І.

73
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09690/08-09 Доручення43026/1/1-17
(В. Кістіон) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про проблеми щодо відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій в Оріхівському р-ні

74
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09702/08-09 Доручення43433/1/1-17
(В. Федорчук) ТОВ "ВЕРФЬ АНАТОЛЬ 
РЕНЕСАНС"
Про фінансування програми побудови 
старовинного "Козацького корабля" 

75
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09703/08-09 Доручення43372/1/1-17
(С. Кушнір) Про приватизацію приміщень в 
гуртожитку, який  перебуває у власності ПрАТ 
"Бердянськбуд"

76
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09704/08-09 Доручення38152/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

77
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09735/08-09 Доручення43523/1/1-17
(Г. Зубко) Про внесення змін до перспективного 
плану формування територій громад Запорізької 
області

78
03.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09778/08-09 Доручення43601/1/1-17
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 03.11.2017

79
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09844/08-09 Доручення42230/2/1-17
(С. Кубів) Про нагородження Гордєєва А.І., 
Комісара С.Ф.

80
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09852/08-09 Доручення43978/2/1-17
(С. Кушнір) ДЕПУТАТ ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАХНІЙ С.А.
Про скаргу власників земельних часток (паїв) 
колишнього КСП "Росія" на дії голови Оріхівської 
РДА Проценка М.Г.

81
08.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09853/08-09 Доручення40860/1/1-17
(В. Кириленко) Про внесення змін до додатка 
Постанови ВРУ "Про відзначення пам`ятних дат і 
ювілеїв у 2017 році"

82
08.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09854/08-09 Доручення40183/3/1-17
(С. Кушнір) Про звернення депутатів 
Малобілозерської сільської ради щодо 
фінансування ремонту окремих ділянок 
автомобільних доріг загального користування 
державного значення Т-08-10 і Т-08-17

83
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09869/08-09 Доручення26276/9/1-17
(В. Кістіон) Про визначення органу, 
уповноваженого управляти ДП "Аеропорт 
Бердянськ"

84
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09870/08-09 Доручення44246/1/1-17
(В. Федорчук) Про включення показників по 
Гуляйпільській ОТГ до прогнозних показників 
міжбюджетних відносин з Держбюджетом на 2018 
рік

85
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09871/08-09 Доручення44221/1/1-17
(С. Кушнір) ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про неефективне використання державного майна 
ДП "Світанок"

86
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09873/08-04 Протокол44434/0/1-17
(В. Кістіон) Про перегляд тарифів на теплову 
енергію

87
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09913/08-09 Доручення44343/1/1-17
(С. Кушнір) СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про заниження розміру нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

88
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09914/08-03 Розпорядження760-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2017 року

89
25.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09915/08-03 Розпорядження754-р
Про затвердження проекту "Будівництво 
пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд 
КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя на вул. 
Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. 
Запоріжжя"

90
06.09.2017від

№
від 10.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09916/08-03 Постанова815
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби

91
25.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09917/08-03 Постанова817
Про внесення змін до Порядку формування тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої 
води

92
11.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09918/08-03 Постанова818
Про деякі питання проведення атестації осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, щодо 
вільного володіння державною мовою

93
25.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09919/08-09 Доручення44734/0/1-17
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про створення системи 
спортивної реабілітації військовослужбовців та 
ветеранів, які зазнали травм, поранень або 
захворювань під час або внаслідок виконання 
службового обов'язку

94
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09920/08-09 Доручення44274/1/1-17
(В. Федорчук) МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ І НАУКИ
Про вимоги забезпечення людей гідною оплатою 
праці, пенсією, стипендією

95
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09929/08-09 Доручення43461/2/1-17
(С. Кубів) Про план заходів щодо реалізації 
домовленостей, досягнутих у ході офіційного 
візиту Президента Турецької Республіки Р.Т. 
Ердоганом

96
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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

09712/08-22 Лист26-7810/1.2-17
Про забезпечення споживачів природним газом

97
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09831/08-23 Лист37-32-11/24459
Про надання інформації щодо підтримки 
органічного виробництва

98
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09900/08-33 Лист37-11-11/24780
Про надання пропозицій до інвестиційних проектів 
в АПК, які потребують фінансової підтримки

99
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09799/08-32 Лист5/1-7/9805-17
Про участь у нараді з питань оцінки впливу на 
довкілля 21.11.2017

100
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09651/08-21 Лист3611-06/38976-0
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року

101
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09693/08-33 Лист4603-05/39211-0
Про проведення Міжнародної виставки 
промисловості та сільськогосподарського 
машинобудування 27-30.01.2018 в м. Ахваз (Іран)

102
02.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09777/08-25 Лист3301-05/39671-0
Про звернення НДУ Галасюка В.В. щодо 
проведення аналізу структури публічних закупівель

103
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09784/08-25 Лист4602-05/39683-0
Про навчальну програму "EXPORT REVOLUTION. 
Ukraine"

104
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09837/08-19 Лист3642-01/40072-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення зміни до Порядку проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка"

105
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09840/08-22 Лист3903-05/39928-0
Про надання інформації стосовно індустріальних 
парків

106
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09855/08-27 Лист4503-06/40116-0
Про стан виконання Плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку туризму та курортів

107
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09921/08-33 Лист3901-05/40531-0
Про створення Національного контактного пункту з 
питань сприяння просуванню Керівних принципів 
ОЕСР

108
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09711/08-37 Лист01/16-9883
Про нагородження Захарова О.Л.

109
31.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

09747/08-35 Лист22/7/0-4536-17
Про оголошення переможців конкурсу проектів

110
27.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09675/08-33 Лист203/36-800-1759
Про пошук донорів гуманітарної допомоги

111
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

09731/08-34 Лист1261/23/15-17
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, що відносяться до категорії 
особливої важливості

112
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09835/08-36 Лист106/22-2/46-17
Про відрядження Мороко В.В. до м. Києва 
09-10.11.2017

113
03.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09634/08-29 Лист8415/3.3
Про погодження проектів нормативно-правових 
актів з питань молодіжної політики

114
27.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09638/08-27 Лист8425/14
Про участь у Всеукраїнському фестивалі, 
спрямованому на підвищення рівня знань про 
видатних особистостей українського 
державотворення, "Герої Базару" 19.11.2017 
(Житомирська обл.)

115
27.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09846/08-29 Лист8617/3.3
Про участь у Всеукраїнському форумі 
"Координація через діалог" 05-06.12.2017 у м. 
Вінниця

116
03.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09874/08-29 Лист8671/5.1
Про проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення

117
07.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09933/08-29 Лист8721/11
Про альтернативні можливості отримання 
додаткового фінансування на розвиток 
матеріально-технічної сфери фізичної культури та 
спорту

118
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

09741/08-44 Лист220/7834
Про потребу в коштах резервного фонду 
держбюджету для завершення будівництва 
інженерних споруд

119
04.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09775/08-26 Лист1/9-592
Про виконання мобілізаційних завдань щодо 
підготовки фахівців

120
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09701/08-28 Лист3.25/28787
Про реалізацію закладами служби крові донорської 
плазми, не придатної для клінічного застосування

121
31.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09962/08-36 Лист11.3-14/1607/278
Про звільнення Кульпіної Л.А.

122
24.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09631/08-33 Лист7/19-11545
Про заповнення проекту Угод про передачу коштів 
позики Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

123
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09643/08-24 Лист7/9-11492
Про схеми теплопостачання населених пунктів та 
регіональні програми модернізації систем 
теплопостачання

124
30.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09672/08-24 Лист7/9-11614
Про надання списків присутніх на конференції з 
питань реформування ЖКГ 07.11.2017 (м. Київ)

125
31.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09738/08-24 Лист7/14-11673
Про співвідношення обсягів житлового будівництва 
та розбудови соціальної інфраструктури, 
передбачених містобудівною документацією на 
місцевому рівні

126
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09740/08-33 Лист7/19-11795
Про аналіз стану реалізації проектів Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

127
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09766/08-24 Лист7/10-11807
Про договори щодо тарифів на централізоване 
опалення, постачання гарячої води

128
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ 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

09792/08-20 Лист7/7-11737
Про пропозиції щодо розподілу бюджетних 
асигнувань загального та спеціального фондів 
держбюджету

129
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09930/08-29 Лист7/19-11961
Про взяття на контроль бюджетної програми 
"Будівництво футбольних полів із штучним 
покриттям в регіонах України"

130
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09941/08-29 Лист7/7-11959
Про питання фінансування програми "Будівництво 
футбольних полів із штучним покриттям в регіонах 
України"

131
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09953/08-24 Лист7/17-12063
Про пропозиції щодо об'єктів будівництва за 
програмою "Надання державної підтримки для 
будівництва (придбання) доступного житла"

132
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09960/08-33 Лист7/19-12052
Про надання кошторисних розрахунків проектів 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

133
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09970/08-19 Лист7/31-11949
Про дистанційний курс навчання з проектного 
аналізу та основ проектного менеджменту

134
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09683/08-29 Лист21402/0/2-17
Про тренінг з апробації навчально-методичного 
посібника "Жінки, мир, безпека" з тендерних 
аспектів конфліктів для працівників соціальної 
сфери 09-10.11.2017 (м. Київ)

135
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09697/08-35 Лист21404/0/2-17/17
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання компенсації на проїзд до лікарні гр. 
Грицаєнку С.Л.

136
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09800/08-27 Лист21644/0/2-17/38
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів, відповідальних за розміщення 
зовнішньої реклами 

137
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09801/08-35 Лист21624/0/2-17/22
Про кількість облікованих внутрішньо 
переміщених осіб

138
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09810/08-30 Лист21619/0/2-17/37
Про повноваження служб у справах дітей

139
04.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09811/08-35 Лист20701/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

140
23.10.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09812/08-35 Лист21626/0/2-17/35
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

141
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09836/08-35 Лист21688/0/2-17/38
Про надання інформації щодо фактичного стану 
опитування дітей, які стали жертвами насильства

142
06.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09856/08-35 Лист21720/0/2-17/17
Про проведення інформаційно-роз'яснювальної 
роботи щодо заходів з реабілітації дітей-інвалідів

143
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09621/08-35 Лист26040-05-21/292
Про надання інформації щодо осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

144
27.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09742/08-35 Лист26040-12/2-7/29
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікацій

145
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

20



№
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

09980/08-20 Лист33020-07-21/308
Про проведення тренінгу з внутрішнього аудиту 
04-07.12.2017 у м. Вінниця

146
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09719/08-43 Лист17823
Про постанову щодо стягнення доходів з Тімченко 
А.М.

147
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Національна поліція України

09876/08-41 Лист1122/19/01-2017
Про надання інформації щодо порушень 
законодавства у природоохоронній і екологічній 
сферах

148
03.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09698/08-33 Лист01-6869/36
Про підтримку проекту міжнародної технічної 
допомоги

149
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09938/08-20 Лист001-6844/26
Про сприяння у перерозподілі коштів на придбання 
машини для збору ТПВ

150
31.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09663/08-20 Лист01/02-19/03129
Про фінансування природоохоронних заходів

151
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09676/08-32 Лист16349/02-23/08
Про надання роз'яснень щодо проведення 
екологічної експертизи стосовно інвестиційних 
програм в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

152
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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09821/08-24 Рішення675
Про встановлення тарифів ТОВ "Альтернативні 
Енергоресурси" на теплову енергію

153
01.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09838/08-37 Лист17069/02-16/01
Про нагородження Короленка В.Д.

154
06.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09936/08-37 Лист01/02-16/02915
Про оголошення подяки Прем'єр-міністра України 
Грищенку В.Ф.

155
17.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09961/08-27 Лист02/02-27/03180
Про участь у Туристичному Бізнес Форумі-2017 
16-17.11.2017

156
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09795/08-37 Лист08-39/894-1
Про нагородження Чухачова С.В.

157
31.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09796/08-37 Лист02-39/895-1
Про нагородження Хмельницького О.В.

158
31.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09896/08-37 Лист02-39/921-1
Про нагородження Чабан Я.В. (та інші)

159
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09897/08-37 Лист02-39/920-1
Про нагородження Маслова М.Б.

160
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09898/08-37 Лист02-39/924-1
Про нагородження Захарчука Ю.В.

161
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09956/08-37 Лист4741/02-39-1
Про нагородження Златьєва С.В.

162
06.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09743/08-21 Лист2165/21-21
Про можливість переходу прав власності

163
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09967/08-20 Лист2151/21-27
Про виділення коштів на виплату субсидій

164
02.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09968/08-20 Лист2191/21-38
Про виділення коштів на заходи щодо 
реконструкції нежитлової будівлі по вул. Дружби, 
319, м. Токмак

165
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

09630/08-10 Депутатське звернення636-1017
ДЕПУТАТ РЯБЦЕВ В.В.
Про відключення від опалення будинку № 35 по 
вул. Зеленій, м. Запоріжжя

166
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

09670/08-20 Лист02-24/892-1
Про виділення коштів із обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

167
30.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

09652/08-20 Лист516
Про включення показників по Гуляйпільській ОТГ 
до прогнозних показників міжбюджетних відносин 
з Держбюджетом на 2018 рік

168
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09785/08-22 Лист01-28/492
Про введення в експлуатацію об'єкта "Підвідний 
газопровід до сіл Малинівка, Полтавка ,Червоне, 
Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського р-ну"

169
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

09648/08-20 Лист08/09-2332
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

170
30.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09779/08-28 Лист11/12-2366
Про функціонування аптеки № 225 в м. Василівка

171
30.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09780/08-20 Лист08/09-2374
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС 
для фінансування природоохоронних заходів

172
31.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09832/08-20 Лист09/09-2434
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального водоводу м. Дніпрорудне 
Василівського району

173
07.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

09713/08-45 Лист02-01-21/2941
Про надання копії розпорядження голови ОДА від 
19.05.2016 №275

174
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09826/08-10 Депутатське звернення020/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про включення заходу "Придбання обладнання 
пересувної лабораторії контролю довкілля..." до 
Програми фінансування природоохоронних заходів 

175
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09902/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про фінансування КП "Газета "Запорізька 
ПРАВДА"

176
07.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09907/08-10 Депутатське звернення13
ДОР ГУЦУЛЯК І.Г.
Про фінансування КЗ "Великобілозерська ЦРЛ"

177
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09694/08-17 Лист4502/01-11
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про виділення коштів на друк газети у другому 
півріччі 2017 року

178
02.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09748/08-17 Лист01-26/1002
Про питання проведення будівельних робіт в 
Комунальних закладах

179
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09749/08-17 Лист01-26/1001
Про проект рішення "Про внесення змін та 
доповнень до Програми сприяння виконанню 
депутатських повноважень депутатами ЗОР на 
2017-2020 роки..."

180
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09750/08-17 Лист4438/01-11
Про фінансування діяльності Оріхівської райради

181
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09773/08-17 Лист4499/01-27
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про передплату газети "Надежда"

182
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09827/08-17 Лист4566/01-11
ДОР ХРОЛ В.І.
Про фінансування природоохоронних заходів для 
Василівського р-ну

183
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09834/08-17 Лист4485/01-27
Про включення пропозицій 
національно-культурних товариств м. Бердянськ до 
обласної Програми підтримки розвитку 
національних меньшин на 2018-2022 роки

184
06.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09849/08-17 Лист4400/01-27
ГО "РОДИНА ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ"
Про заходи до Дня Гідності і Свободи 21.11.2017

185
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09862/08-17 Лист4469/01-11
Про виділення коштів для виплати заробітної плати

186
08.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09958/08-17 Лист4590/01-11
Про виділення коштів на придбання контейнерів 
для збору ТПВ

187
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09858/08-17 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про участь у засіданні комісії 10.11.2017

188
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09875/08-10 Депутатське звернення275
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
06.11.2017

189
06.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

09908/08-10 Депутатське звернення276
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
09.11.2017

190
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09974/08-10 Депутатське звернення33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
09.11.2017

191
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09717/08-24 ЛистZp03.2ЛВ-22934
Про перевірку лічильників газу та їх складових

192
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09710/08-22 Лист001-003/17430
Про участь у відкритому обговоренні тарифів на 
розподіл електроенергії 15.11.2017 (м. Київ)

193
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09815/08-37 Лист07/2066170
Про нагородження Дєточки В.А. (та інші)

194
07.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09771/08-21 Лист1/05-н-17682
Про впорядкування обліку державного майна

195
01.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Український графіт"

09673/08-22 Лист16/4917
Про свавілля та тиск на металургійний завод з боку 
Запорізької митниці ДФС

196
31.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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09957/08-22 Лист04/5000
Про узгодження норм витрат ПЕР

197
06.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09768/08-32 Лист329/25юр
Про поділ існуючих земельних ділянок

198
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

09888/08-37 Лист35/7562-26
Про присвоєння почесного звання Івченку О.Г.

199
07.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09627/08-32 Лист10
ТОВ "АГРОФІРМА "ВОСКРЕСЕНКА"
Про розірвання договору оренди землі

200
30.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09628/08-32 Лист9
ТОВ "АГРОФІРМА "ВОСКРЕСЕНКА"
Про розірвання договору оренди надання водного 
об'єкта

201
30.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09640/08-20 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ"
Про питання оподаткування підприємства

202
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09642/08-22 Лист166
ТОВ "БІО-АГРО"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії на установках з використанням 
нетрадиційних джерел енергії

203
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09669/08-32 Лист27
ТОВ "ЛУГОВЕ-2006"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

204
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

28
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Джерело  інформації 
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09727/08-22 Лист01/265
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАСНГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

205
03.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09733/08-32 Лист1956
ПАТ "ПРОМВИБУХ"
Про укладення договору оренди земельних ділянок

206
03.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09734/08-32 Лист80/3024
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про стан розгляду клопотань щодо дозволу на 
розробку технічної документації зі встановлення 
меж земельних ділянок

207
03.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09737/08-32 Лист60
ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

208
31.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09752/08-22 Лист379
ТОВ "НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"
Про обстеження промислового майданчика

209
31.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09794/08-32 Лист1108/07
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
Про оформлення договору оренди земельної 
ділянки

210
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09823/08-22 Лист1093/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про забезпечення порожнім рухомим складом

211
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09872/08-32 Листб/н
ТОВ "ЗПРИБА"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

212
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09886/08-22 Лист03
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ 2017"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

213
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09904/08-24 Листб/н
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ 2017"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

214
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09905/08-24 Листб/н
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ 2017"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

215
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09906/08-32 Лист140
ТОВ "ВАЛВІТ"
Про надання роз'яснення щодо правомірності 
укладення Додаткової угоди про розірвання 
договору оренди землі

216
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09909/08-32 Лист148
ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА 
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ"
Про надання роз'яснення щодо правомірності 
укладення Додаткової угоди про розірвання 
договору оренди землі

217
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09910/08-32 Лист149
ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА 
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ"
Про надання роз'яснення щодо правомірності 
укладення Додаткової угоди про розірвання 
договору оренди землі

218
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09923/08-24 7
ПП "БІОРЕСУРС"
Про отримання ліцензії на постачання теплової 
енергії

219
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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09924/08-22 Лист8
ПП "БІОРЕСУРС"
Про отримання ліцензії з виробництва теплової 
енергії на установках з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії

220
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09647/08-21 Лист28
РАДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ 
ЗОДА
Про надання приміщень для проведення 
консультацій з юридичних питань населення

221
01.11.2017від

№
від 01.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09674/08-18 Листб/н
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про звернення громадян з питань несвоєчасного 
підключення та неякісного надання послуги 
опалення в м. Запоріжжя

222
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09678/08-35 Лист27/10
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВЕТЕРАНИ 
ЧОРНОБИЛЮ"
Про вирішення питання щодо визнання вантажів 
гуманітарною допомогою

223
27.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09687/08-35 Лист477/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ
Про встановлення пандусів

224
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09700/08-32 Лист10/171
ДП ДГ "ЯКИМІВСЬКЕ"
Про видачу розпорядчого документа щодо 
проведення технічної інвентаризації земельних 
ділянок ДП ДГ "Якимівське"

225
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09774/08-21 Лист28
БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ ПО ВУЛИЦІ 
УКРАЇНСЬКІЙ, 5 А
Про передачу гуртожитку в комунальну власність 
міста

226
03.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09783/08-23 Лист06/11/17
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО 
"КАРПЕНКО М.І."
Про надання довідки щодо середньої врожайності 
соняшника

227
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09864/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА
Про проведення мирної акції 09.11.2017 в м. 
Запоріжжя

228
08.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09653/08-37 Лист68 Т
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Трубаєва О.В. (та інші)

229
23.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09682/08-28 Лист19
ГО "ЗАПОРОЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про допомогу на лікування доньки ветерана АТО 
Кирика Сергія

230
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09887/08-38 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛОРИТ"
Про виділення коштів на проведення "Четвертого 
"Всеукраїнського Фестивалю домашньої 
консервації" 15-16.09.2018

231
09.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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09952/08-37 Лист047
ГО "ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ ПРИ 55 ОКРЕМІЙ АРТИЛЕРІЙСЬКІЙ 
БРИГАДІ"
Про нагородження бригади орденом Богдана 
Хмельницького І ступеня та присвоєння почесного 
звання "ЗАПОРІЗЬКОЇ"

232
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09969/08-22 Лист23
ГО "МИРОТВОРЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про припинення нелегальних перевезень

233
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09972/08-46 Листб/н
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗРУ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО
Про підтримку обласної програми забезпечення 
молоді житлом

234
27.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Редакції газет

09937/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТИЖНЕВИК 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЕНСІОНЕР"
Про присвоєння почесного звання Фоменку В.В.

235
01.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09791/08-28 Лист811
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про введення в експлуатацію об'єкту 
"Корпус-вставка № 3 КУ "Мелітопольський 
онкологічний диспансер" ЗОР по пр. Б. 
Хмельницького, 46 в м. Мелітополь - будівництво"

236
31.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

09680/08-37 Лист35-132/3277
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Рашевської Т.С. (інші)

237
31.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09880/08-37 Лист35-01/3382
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Ігнашова В.В.

238
07.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

09867/08-22 Лист0.4/21/2017/2/2-
Про участь у семінарі з питань енергоефективності 
17.11.2017 (м. Краматорськ)

239
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09845/08-15 Лист03-01/1814
(О. Дніпров) Про передплату інформаційного 
бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

240
06.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09932/08-15 Лист03-01/1830
(О. Дніпров) Про забезпечення своєчасного та 
належного виконання Закону України "Про 
запобігання корупції"

241
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09877/08-22 Лист01-38/1113
Про вирішення питання щодо безперебійного 
постачання електроенергією блок-посту 
"Бердянськ-Нововасилівка"

242
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09878/08-22 Лист01-38/1116
Про вирішення питання щодо безперебійного 
постачання електроенергією блок-посту 
"Бердянськ-Нововасилівка"

243
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09926/08-24 Лист01-21/1015
Про визначення державних інтересів під час 
розробки містобудівної документації

244
09.10.2017від

№
від 10.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

34



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

09797/08-22 Лист01-36/1283
Про розчищення підмостового русла залізничного 
мосту перегону Плавні - Таврійськ

245
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09820/08-24 Лист2409/01-22е
Про зміну назви об'єкту "Заміна вікон КЗ 
"Долинська ЗОШ І-ІІ ступенів"

246
26.10.2017від

№
від 07.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09833/08-36 Лист01-40/1293
Про погодження звільнення Бабаніної Н.М.

247
07.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09730/08-20 Лист01.1-22/1612
Про фінансування природоохоронних заходів

248
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09641/08-37 Лист01-01-31/632
Про нагородження Кудрі О.А. (та інші)

249
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

09696/08-20 Лист01-28/1208
Про виділення коштів іншої субвенції

250
27.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09644/08-20 Лист0255/01-10
Про фінансування природоохоронних заходів

251
01.11.2017від

№
від 01.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09839/08-37 Лист01-26/1228
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Шевченко В.В.

252
01.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09975/08-24 Лист01-25/1256
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

253
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09633/08-22 ЛистКо-439
Про розклад руху автобусного маршруту 
"Мелітополь (АС-2) - Орлово"

254
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09931/08-45 Лист01-37/477
Про організацію проведення спільної наради

255
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09632/08-22 Лист03-34/0557
Про Програму з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 
2016-2020 роки

256
19.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09695/08-22 Лист03-34/0588
Про затвердження паспортів приміських 
автобусних маршрутів

257
26.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09891/08-20 Лист01-33/0944
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
27.09.2017 № 689-р

258
31.10.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09892/08-35 Лист01-40/0940
Про погашення заборгованості із заробітної плати

259
27.10.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09894/08-36 Лист01-26/0967
Про погодження звільнення Дорофєєвої Л.В.

260
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09895/08-36 Лист01-26/0968
Про погодження призначення за переведенням 
Дорофєєвої Л.В.

261
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Приазовська райдержадміністрація

09679/08-24 Лист01-25/599
Про включення об`єкту в перелік заходів Програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2007-2020 
роки

262
27.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09786/08-20 Лист01-34/1313
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати працівникам КП "Приморська 
районна центральна лікарня" та КП "Приморський 
районний Центр первинної медико-санітарної 
допомоги"

263
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09814/08-44 Лист3072/01-03
Про шефську допомогу військовим частинам

264
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09677/08-24 Лист12-09/0699
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території земельної 
ділянки

265
25.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

09744/08-37 Лист1459/01-22/01
Про присвоєння почесного звання Зайцевій О.В.

266
01.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09745/08-37 Лист1460/01-22/01
Про присвоєння почесного звання Лаврентьєву 
В.М.

267
01.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09746/08-37 Лист1458/01-22/01
Про присвоєння почесного звання Дерезі С.В.

268
01.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09723/08-36 Лист01-46/0675
Про надання щорічної основної відпустки 
Правосуду О.Є.

269
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

09925/08-20 Лист01-25/430
Про фінансування діяльності районної ради

270
06.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

09629/08-20 Лист01-48/1104
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на природоохоронні заходи

271
25.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09668/08-24 Лист940
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про включення об'єкту "Будівництво артезіанської 
свердловини в с. Солодка Балка..." до програми 
"Питна вода Запорізької області"

272
01.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09714/08-38 Лист368
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи щодо 
добровільного об`єднання територіальних громад

273
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09715/08-32 Лист554
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення конфліктної ситуації з ГУ 
Держгеокадастром у Зап.обл.

274
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09716/08-24 Лист517
ФРУКТОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р0НУ
Про аварійний стан будинку культури "Ювілейний"

275
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

38



№
з/п

Джерело  інформації 
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09721/08-21 Лист01-48/1174
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про неефективне використання державного майна 
ДП "Світанок"

276
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09729/08-20 Лист1445
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу коштів на вирішення договірних 
зобов'язань по об'єкту "Підвідний газопровід 
високого тиску другої категорії до с. Кінські 
Роздори Пологівського р-ну"

277
01.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09776/08-38 Лист307
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальної громади

278
06.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09798/08-20 Лист993
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання субвенції на придбання сміттєвозу

279
26.10.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09848/08-38 Лист382
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальної громади

280
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09850/08-32 Лист01-13/858
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про незаконне розміщення об'єкта на земельній 
ділянці

281
03.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

09857/08-32 Лист463
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО РНУ
Про розчищення ріки Лозуватка

282
06.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09889/08-21 Лист1066
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу будівлі КП "Приазовська районна 
аптека № 4"

283
27.10.2017від

№
від 09.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09890/08-29 Лист1072
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про встановлення футбольного майданчика

284
27.10.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09893/08-26 Лист01-21/2034
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про облаштування сучасних медіатек в 
Мар'ївському НВК

285
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Освіта і наука паперовий паперова

09903/08-22 Лист02-01-23/381
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг

286
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

09882/08-25 Лист06-03/0335
Про здійснення допорогових публічних закупівель

287
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09883/08-25 Лист06-03/0336
Про здійснення допорогових публічних закупівель

288
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09884/08-25 Лист06-03/0337
Про здійснення допорогових публічних закупівель

289
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
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

09885/08-25 Лист06-03/0338
Про здійснення допорогових публічних закупівель

290
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Департамент фінансів

09859/08-20 Лист08-08/2062
Про включення до порядку денного сесії облради 
питання "Про внесення змін і доповнень до 
рішення облради від 26.01.2017 № 59 "Про 
обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами та 
доповненнями)

291
08.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

09966/08-36 Лист07-25/0333
Про неможливість взяти участь у семінарі 
13-14.11.2017

292
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

09813/08-37 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Багунц О.С. (та інші)

293
07.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

09825/08-36 Лист556/03-17
Про участь у проведенні навчання 08.11.2017

294
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

09720/08-43 Лист22-ц/778/32/17
Про ухвалу суду у справі щодо Розумівської 
сільської ради

295
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09686/08-20 Лист04-09.1/653-898
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

296
02.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09770/08-20 Лист02-26/470-2295
Про підтвердження заборгованості перед 
державним бюджетом

297
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09824/08-20 Лист05-09.1/2100-90
Про показники надходжень митних платежів

298
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09959/08-20 Лист06.2-09/284-915
Про стан використання субвенцій

299
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09971/08-20 Лист07.2-08/160-916
Про адвокатський запит Задорожного О.В. щодо 
суми платежів ТОВ "Південспецбуд"

300
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09978/08-34 Лист01/1.1-48/6861
Про незадовільний стан проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
Запорізької області

301
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

09954/08-35 Лист08/03.4-05/7034
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
ЗДП "Кремнійполімер"

302
06.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

09879/08-37 Лист08.2-11/7180
Про нагородження Антонюка М.І. (та інші)

303
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції
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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

09976/08-41 Лист12.2-20/8487
Про впорядкування нормативно-правових актів

304
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09977/08-41 Лист12.1-19/8475
Про результати планової цільової перевірки стану 
правової роботи в Приморській РДА

305
10.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09718/08-43 Лист908/1633/17
Про рішення суду по справі до 
Кам`янсько-Дніпровської РДА

306
25.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09664/08-38 Лист01-12/242
Про проведення ІІІ засідання Ради Запорізької 
облпрофради 09.11.2017

307
02.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

09728/08-25 Лист20.4/270
Про проведення навчання у сфері публічних 
закупівель (листопад-грудень 2017)

308
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

09901/08-36 Лист20.4/273
Про проведення семінару-практикуму з питань 
е-декларування 28.11.2017

309
07.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

09655/08-20 Лист09/1944
Про пропозиції щодо фінансування заходів із 
загального фонду обласного бюджету у 2018 році

310
01.11.2017від

№
від 01.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09624/08-44 Лист1857/2
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку в Приморській РДА

311
30.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

09625/08-44 Лист1855/2
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку в Приазовській РДА

312
30.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09928/08-44 Лист1898
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку в Якимівській РДА

313
06.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09899/08-43 Лист808/1699/17/274
Про копію ухвали щодо зупинення провадження у 
справі за позовом ГУ ДФС в Запорізькій області

314
03.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09656/08-43 Лист18936/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження № 54265300

315
23.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09657/08-43 Лист18945/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження № 54265226

316
23.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09658/08-43 Лист18948/6
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження № 54265375

317
23.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09688/08-32 Лист2103вих-17-482
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про припинення права користування земельними 
ділянками

318
02.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09705/08-41 Лист35143/50/2-2017
БЕРДЯНСЬКИЙ ВП ГУ НП В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання копій документів щодо дозволу на 
викиди забруднюючих речовин гр. Чайці Я.І.

319
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09863/08-20 Лист31/8-5306
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про виділення додаткового фінансування 
Токмацькій міській раді для закінчення ремонтних 
робіт по вул. Володимирська, 265, м. Токмак

320
06.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09979/08-32 Лист5989/10/08-22-0
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

321
09.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура

09649/08-41 Лист102-46-13
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про звернення депутата Новомиколаївської 
райради Чалого С.І. щодо порушення земельного 
законодавства з боку голови Новомиколаївської 
РДА

322
27.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09722/08-41 Лист50-10672вих-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про вжиття заходів до державної реєстрації 
припинення прав відповідачів у справі № 
317/593/15-ц на земельні ділянки, що були 
предметом судового розгляду

323
30.10.2017від

№
від 03.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09802/08-41 Лист12013080210000
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
ВИМОГА щодо взяття на державний облік 
пам'яток історії та культури місцевого значення

324
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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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

09822/08-41 Лист19р
Про звернення ГО "Запорізьке театральне 
товариство" щодо виконання рішення суду

325
02.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09816/08-20 Лист10/2024
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на паливно-мастильні 
матеріали

326
06.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09842/08-22 Лист5/2035
Про визначення замовника робіт та одержувача 
коштів на утримання доріг загального 
користування місцевого значення

327
07.11.2017від

№
від 08.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09881/08-20 Лист12/2053
Про пропозиції щодо перерозподілу фінансування 
на поточний ремонт ділянок доріг державного 
значення

328
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09635/08-41 Лист59/3/1-2228нт
Про надання копій документів щодо ТОВ 
"Будмонтажснаб"

329
26.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09636/08-41 Лист59/19/1-183нт
Про негативну ситуацію у "ММРЕС ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

330
27.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09645/08-41 Лист59/4-3975н/т
Про заходи щодо реалізації Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області на 2018 
рік

331
31.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09666/08-41 Лист59/3/3-2151нт
Про надання інформації стосовно гр. Шевцова С.В.

332
17.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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09667/08-41 Лист59/3/1-2171нт
Про надання інформації стосовно Бородіна С.О. (та 
інші)

333
19.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09804/08-41 Лист59/3/4-2352нт
Про надання інформації стосовно Панкова В.В.

334
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09805/08-41 Лист59/3/1-2349нт
Про надання інформації стосовно Шпінова О.Д.

335
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09808/08-41 Лист59/3/3-2350нт
Про надання інформації стосовно Гур'янова П.А.

336
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09817/08-41 Лист59/3/2-2409нт
Про надання інформації стосовно Дмитрука П.О.

337
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09818/08-41 Лист59/3/2-2408нт
Про надання інформації стосовно Кузьміна Р.Р.

338
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09819/08-41 Лист59/3/1-2407нт
Про надання інформації стосовно Тимофєєва О.В.

339
03.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09942/08-41 Лист59/3/4-2348нт
Про надання інформації стосовно Мягкова А.О.

340
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09943/08-41 Лист59/3/4-2347нт
Про надання інформації стосовно Ткачука А.М.

341
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09944/08-41 Лист59/3/4-2346нт
Про надання інформації стосовно Олійника О.О.

342
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09945/08-41 Лист59/3/4-2345нт
Про надання інформації стосовно Мірсалімова С.В.

343
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09946/08-41 Лист59/3/4-2344нт
Про надання інформації стосовно Анохіна Є.В.

344
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09947/08-41 Лист59/3/4-2343нт
Про надання інформації стосовно Буги Ю.І.

345
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09948/08-41 Лист59/3/4-2342нт
Про надання інформації стосовно Ладцева В.Б.

346
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09949/08-41 Лист59/3/4-2341нт
Про надання інформації стосовно Бурана Ю.Ю.

347
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09950/08-41 Лист59/3/4-2339нт
Про надання інформації стосовно Работи В.А.

348
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

09951/08-41 Лист59/3/4-2340нт
Про надання інформації стосовно Бабенка О.В.

349
03.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

09772/08-20 Лист04-08-07-15/527
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами на рахунку 
Департаменту АПР ЗОДА

350
02.11.2017від

№
від 06.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09955/08-20 Лист04-08-06-15/534
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами на рахунках УКБ 
ЗОДА

351
07.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

09646/08-22 Лист25/4309-17
Про заходи щодо здійснення габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

352
23.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09865/08-39 Лист21-40-2053
Про проведення навчань членів територіальних 
виборчих комісій

353
08.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

09637/08-31 Лист4-6851/1-17
Про підключення ЦНАП

354
27.10.2017від

№
від 01.11.2017
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09692/08-36 Лист02-15465/162
Про стан створення структурних підрозділів з 
питань цивільного захисту

355
02.11.2017від

№
від 02.11.2017
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09699/08-34 Лист16-15531/162
Про виключення захисної споруди цивільного 
захисту з фонду захисних споруд цивільного 
захисту

356
02.11.2017від

№
від 03.11.2017
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

09809/08-32 Наказ608
Про внесення змін до наказу Держрибгоспу 
України від 15.09.2016 № 308

357
02.11.2017від

№
від 07.11.2017
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

09828/08-22 Лист11360/16/7-17
Про проведення відкритого обговорення проекту 
постанови "Про затвердження Плану розвитку 
газорозподільної системи ПАТ "Запоріжгаз" на 
2017-2026 роки" 15.11.2017 (м. Київ)

358
31.10.2017від

№
від 07.11.2017
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Фонд державного майна України

09868/08-21 Лист10-19-20708
Про забезпечення виконання Указу Президента 
України від 19.03.2002 № 267 та формування 
переліку об’єктів державної власності, що 
підлягають приватизації у 2018 році

359
03.11.2017від

№
від 09.11.2017
№ 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
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документа

09912/08-21 Лист10-20-21058
Про участь у нараді з питань приватизації ДП 
"Завод алюмінієвої фольги" 14.11.2017 (м. Київ)

360
08.11.2017від

№
від 10.11.2017
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

09671/08-27 Лист01/2127
Про забезпечення навчальних закладів настільною 
дитячою грою за мотивами подій та місць 
Української Революції 1917-1921 років

361
26.10.2017від

№
від 02.11.2017
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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