
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.01.18 по 05.01.18

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

00021/08-19 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економіки)
Про використання коштів субвенції з держбюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження Запорізької АЕС

1
02.01.2018від

№
від 02.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00045/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про збільшення штатного розпису КУ "Запорізький 
обласний центр молоді" ЗОР

2
02.01.2018від

№
від 02.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00094/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на фінансування заходів

3
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00119/08-44 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Депаратмент інформаційної 
діяльності)
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
205-2018 роки, затвердженої рішенням облради від 
05.03.2015 № 8 (зі змінами)

4
04.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова
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00120/08-44 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Депаратмент інформаційної 
діяльності)
Про збільшення фінансової підтримки заходів 
Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням облради від 
08.06.2017 № 84 (зі змінами)

5
04.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00138/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Депаратмент цивільного 
захисту населення)
Про виділення коштів на охорону будівлі та 
прибирання приміщень по пр. Соборному, 180-А

6
04.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00002/08-01 Закон України2232-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" щодо оптимізації чисельності 
працівників органів прокуратури

7
07.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00003/08-01 Закон України2222-VIII
Про приєднання України до Статуту Міжнародного 
агентства з відновлювальних джерел енергії 
(IRENA)

8
05.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00004/08-01 Закон України2221-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Україною та Королівством Нідерланди про 
продовження до 1 серпня 2018 року строку дії 
Угоди між Україною та Королівством Нідерланди 
про Міжнародну місію захисту розслідування від 
28 липня 2014 року

9
05.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00005/08-01 Закон України2195-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
захисту економічної конкуренції та удосконалення 
процедур контролю за концентрацією суб’єктів 
господарювання

10
09.11.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

2
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00006/08-01 Закон України2241-VIII
Про внесення зміни до пункту 16 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 
кодексу України

11
07.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00007/08-01 Постанова2251-VIII
Про присудження Премії Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим у галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень та 
науково-технічних розробок за 2016 рік

12
19.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00008/08-01 Постанова2252-VIII
Про призначення у 2017 році іменних стипендій 
Верховної Ради України для найталановитіших 
молодих учених

13
19.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00009/08-01 Постанова2253-VIII
Про присудження щорічної Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам 
загальноосвітніх, професійно-технічних, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів

14
19.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00106/08-01 Закон України2246-VIII
Про Державний бюджет України на 2018 рік

15
07.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00107/08-01 Закон України2245-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2018 році

16
07.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00108/08-01 Закон України2233-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

17
07.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

3
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00109/08-01 Закон України2168-VIII
Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення

18
19.10.2017від

№
від 04.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00110/08-01 Закон України2206-VIII
Про підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості

19
14.11.2017від

№
від 04.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00111/08-01 Закон України2236-VIII
Про внесення зміни до розділу Х "Перехідні 
положення" Земельного кодексу України

20
07.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Народні депутати України

00014/08-08 Депутатське звернення107/02-08-14191
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання допомоги на лікування гр. Дзидзяна 
В.Р.

21
11.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00047/08-08 Депутатське звернення1785
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про фінансування будівництва Кушугумської 
міської поліклініки

22
18.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00048/08-08 Депутатське звернення1789
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В. 
Про забезпечення земельними ділянками учасників 
АТО у Новомиколаївському р-ні

23
18.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00070/08-08 Депутатське звернення1797
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про фінансування та утримання дороги державного 
значення Дніпро-Мелітополь

24
25.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00071/08-08 Депутатське звернення1803
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про неправомірні дії ФОП Лагна Ю.П.

25
27.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4
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00078/08-49 Лист22ц/778/4800/17
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про відзив на апеляційну скаргу на рішення 
Вільнянського районного суду

26
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

00041/08-48 Лист343/1/10386
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2330
Про передачу виконаних будівельних робіт

27
21.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Заявник

00087/08-40 Листб/н
МОШКОВА В.М.
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

28
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00032/08-22 Лист193
ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"
Про пільгові перевезення пасажирів

29
26.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00035/08-40 Лист1456/12
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

30
17.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00085/08-32 Лист02-2018
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ"
Про участь Озерової Т.Я. у семінарі 04.01.2018 у м. 
Полтава

31
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00089/08-40 Лист1459/12
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

32
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00091/08-51 Лист04-02/108
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про доменні адреси та адреси електронних пошт

33
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

5



№
з/п
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00159/08-49 Адвокатський запит01
АДВОКАТ МАЙСТРО Д.М.
Про надання характеристики на Чмельову В.В.

34
05.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Посольства

00121/08-41 Лист02-16/2
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про котельне обладнання для альтернативних видів 
палива

35
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00052/08-06 Доручення52916/0/1-17
(В. Бондаренко) Про надання інформації щодо 
проведення конкурсів з визначення програм, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства

36
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00053/08-06 Доручення52908/0/1-17
(В. Бондаренко) Про надання інформації щодо 
формування та діяльність громадських рад при 
органах виконавчої влади

37
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00054/08-06 Доручення52905/0/1-17
(В. Бондаренко) Про надання інформації щодо 
структурної спроможності підрозділів органів 
виконавчої влади, на які покладено функції 
взаємодії з громадськістю

38
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00055/08-06 Доручення51082/1/1-17
(В. Бондаренко) КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про здійснення контролю та перевірки фактів 
фальсифікації щодо кримінального провадження 
проти Трегубова В.Ю.

39
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00056/08-06 Доручення52934/0/1-17
(В. Бондаренко) Про плани консультацій з 
громадськістю органів виконавчої влади на 2018 
рік 

40
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00057/08-06 Доручення52778/1/1-17
(С. Дехтяренко) КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про виплату з різниці в тарифах для погашення 
заборгованості перед КП "Облводоканал" ЗОР за 
покупну воду

41
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00058/08-06 Доручення50618/1/1-17
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
Про практику застосування законодавчих та інших 
нормативно-правових актів щодо функціонування 
освітньої сфери у Донецькій і Луганській областях 
в умовах проведення антитерористичної операції 

42
02.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00059/08-06 Доручення49975/5/1-17
(С. Кубів) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (6-12 листопада 2017 року)

43
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00060/08-06 Доручення51470/1/1-17
(С. Кубів) Про витрачання коштів резервного 
фонду Державного бюджету за січень-жовтень 
2017 року

44
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00061/08-06 Доручення37126/12/1-17
(В. Бондаренко) Про зупинення проведення 
аукціону з продажу єдиного майнового комплексу 
ДП "Завод алюмінієвої фольги"

45
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00062/08-06 Доручення51814/1/1-17
(С. Кубів) Про проекти порядків використання 
бюджетних коштів на 2018 рік 

46
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова
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00063/08-06 Доручення52938/1/1-17
(В. Федорчук) Про Прогноз розвитку 
соціально-трудових відносин, виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів) у 
першому півріччі 2018 року

47
02.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00064/08-06 Доручення52505/1/1-17
(П. Розенко) Про заходи з відзначення 100-річчя 
бою під Крутами

48
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00065/08-06 Доручення50644/1/1-17
ПЛАН організації підготовки проетків актів, 
необхідних для забезпечення виконання Указу 
Президента України від 14.11.2017 № 361 "Про 
оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 
правопросвітницького проекту "Я маю право!"

49
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00066/08-04 Витяг з протоколуВП 74
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
фінансування правопросвітницького проекту "Я 
маю право!"

50
27.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00067/08-04 Протокол наради 
(засідання)

52888/0/1-17
(В. Гройсман) Про використання у 2018 році 
коштів на дорожні роботи

51
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00069/08-06 Доручення35377/12/1-15
(В. Гройсман) Про внесення змін до плану заходів з 
реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року

52
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00098/08-06 Доручення52395/1/1-17
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про колективне звернення представників 
Всеукраїнської координаційної ради щодо 
імплементації статті 7 закону України "Про освіту"

53
27.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова
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00099/08-06 Доручення52643/1/1-17
(П. Розенко) Про результати аудиту ефективності 
використання освітньої субвенції на спеціальні 
навчальні заклади для дітей з вадами розвитку

54
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00100/08-06 Доручення287/0/1-18
(В. Бондаренко) Про надання інформації щодо 
реалізації Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016 - 2020 роки

55
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання діяльності громадських 

організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00101/08-06 Доручення52870/1/1-17
(В. Федорчук) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про досвід керівників освіти УОН Кіровоградської 
ОДА та запрошення батьківських громад до участі 
у заходах з БДР

56
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00102/08-06 Доручення51196/1/1-17
(В. Гройсман) Про організацію чергувань 
керівництва та відповідальних працівників органів 
виконавчої влади у 2018 році

57
02.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00103/08-03 Розпорядження981-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2018 рік 

58
27.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00104/08-03 Розпорядження983-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року

59
27.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00105/08-03 Постанова1056
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби

60
20.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00147/08-06 Доручення46489/248/1-16
(П. Розенко) Про виконання Плану організації 
підготовки проектів актів, необхідних для 
забезпечення реалізації Указу Президента України 
від 13.12.2016 № 553 "Про заходи, спрямовані на 
забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю" 

61
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова
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00148/08-06 Доручення50484/1/1-17
(С. Кубів) Про передачу будинку до комунальної 
власності м. Мелітополь

62
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

00046/08-22 Лист26-10342/1.2-17
Про забезпечення природним газом

63
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00116/08-39 Лист5/3-10/49-18
Про надання інформації щодо регіональних 
природоохоронних програм

64
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00115/08-52 Лист3411-08/329-06
Про виконання Плану заходів щодо фунціонування 
систем управління якістю

65
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання вдосконалення і впровадження 

системи управління якістю
паперовий паперова

00117/08-37 Лист4504-07/308-06
Про засідання робочих органів у сфері туризму

66
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00151/08-31 Лист3631-06/48-06
Про зняття з контролю документів

67
02.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00092/08-22 Протокол206/25/30-17
Про передачу автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення на баланс 
облдержадміністрацій

68
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00093/08-22 Лист13612/25/10-17
Про виконання Державної цільової програми 
розвитку міського електротранспорту на період до 
2017 року

69
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00146/08-50 Лист2/Л-01
ЕКСПЕРТНА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Про засідання членів Комітетів Експертної ради 
11.01.2018 (м. Київ)

70
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Міністерство оборони

00090/08-48 Лист343/1/25
ГУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про передачу виконаних будівельних робіт

71
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00124/08-32 Лист1/11-27
Про виконання плану дій щодо поетапного 
створення додаткових місць у закладах освіти для 
дітей дошкільного віку(нагадування) 

72
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00125/08-32 Лист1/11-13000
Про надання роз'яснень щодо призначення 
директорів закладів професійної освіти

73
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00016/08-26 Лист7/9-14308
Про забезпечення сталого проходження 
опалювального сезону 2017/18 року

74
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00017/08-41 Лист7/19-14300
Про реалізацію Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

75
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00031/08-28 Лист83/0/2-18/20
Про підтримку сімей осіб, звільнених з полону 27 
грудня 2017 року

76
02.01.2018від

№
від 02.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова
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00037/08-28 Лист7/10-14283
Про надання статусу ветерана війни постраждалим 
учасникам Революції гідності

77
27.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00040/08-19 Лист7/19-14363
Про надання графіків введення в експлуатацію 
соціально-значущих об'єктів

78
29.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00051/08-19 Лист7/19-11
Про перелік проектів, що були реалізовані за 
рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку у 2017 році

79
02.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00083/08-32 Лист7/19-37
Про перелік проектів, в яких запроваджено новий 
освітній простір у 2017 році

80
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

00096/08-26 Лист7/10-32
Про надання інформації щодо обсягів 
заборгованості між фіктичною вартістю та 
встановленими тарифами підприємств ТКЕ

81
02.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00073/08-28 Лист25848/0/2-17/24
Про хід виконання Генеральної угоди щодо 
регулювання основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових 
відносин

82
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00074/08-28 Лист25923/0/2-17/42
Про аналіз надання соціальних послуг

83
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00118/08-28 Лист77/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

84
02.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

12
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00150/08-36 Лист160/0/2-18/37
Про право дітей на виховання та проживання у сім'ї

85
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00153/08-28 Лист124/0/2-18/17
Про забезпечення окремих категорій населення 
технічними та іншими засобами реабілітації

86
03.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00149/08-26 Лист05120-13-7/286
Про проведення розрахунків за надані пільги та 
житлові субсидії на оплату енергоносіїв та 
житлово-комунальних послуг з ТОВ 
"УМВЕЛЬТ-Запоріжжя"

87
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Національна поліція України

00018/08-46 Лист13/688-365
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо усиновлених дітей у 
2017 році

88
29.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00130/08-20 Лист01-8212/38
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання сміттєвозів

89
27.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00122/08-26 Рішення857
Про встановлення тарифів ПАТ "Мотор Січ" на 
теплову енергію

90
27.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00154/08-43 Лист01/03-28/00039
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Мартиновій О.М.

91
02.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

13
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00135/08-19 Лист5200/02-43-3
Про перелік пріоритетних інфраструктурних 
проектів на 2018 рік

92
27.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

00026/08-54 Лист5502/01-11
Про виділення коштів на ремонт та розвиток 
дорожньо транспортного господарства Оріхівської 
міської ОТГ

93
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00027/08-54 Лист5400/01-11
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати працівникам бюджетних установ 
та проведення розрахунків за енергоносії у 2017 
році

94
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00029/08-54 Лист24-Т-409-2
ТІМЧЕНКО Л.І.
Про забезпечення водопостачання 
Новомиколаївської ОТГ

95
26.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00030/08-54 Лист5432/01-11
Про надання фінансової допомоги

96
29.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00140/08-54 Лист5565/01-11
ДОР ХРОЛ В.І.
Про фінансування проектів Василівського р-ну

97
29.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

14



№
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00141/08-54 Лист5395/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації з 
термомодернізації будівель лікарні 

98
29.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00015/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-2612
Про припинення газопостачання

99
29.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

00024/08-40 Лист11/2076536
Про дозвіл на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на території 
Дніпровської сільської ради Вільнянського р-ну

100
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00025/08-40 Лист11/2076531
Про дозвіл на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Малої 
Хортиці, 1, м. Запоріжжя

101
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

00084/08-22 Листб/н
Про втрату контролю над управлінням активами 
ВП "Сніжнянський машинобудівний завод"

102
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

00042/08-20 Лист107.33-12/243/52
ФІЛІЯ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про закриття рахунку КП "Комунсервіс" 
Гуляйпільської міської ради

103
27.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

15



№
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Джерело  інформації 
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00143/08-22 Лист1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про пасажирські перевезення

104
04.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання промисловості, роботи 

паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00049/08-40 Лист163
ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА 
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ"
Про надання роз'яснення щодо правомірності 
укладення Додаткової угоди про розірвання 
договору оренди землі

105
27.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00075/08-49 Лист08-3831
ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про позовну заяву щодо визнання додаткової угоди 
укладеною

106
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00080/08-49 Лист1145
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про касаційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області

107
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00113/08-40 Лист3/1
ТОВ "ОЛЯ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

108
04.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00128/08-22 Лист01/04
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

109
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00162/08-49 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про позовну заяву щодо поновлення договору 
оренди землі

110
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

16
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00163/08-49 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про позовну заяву щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки

111
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00164/08-49 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про позовну заяву щодо поновлення договору 
оренди землі

112
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00165/08-49 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про позовну заяву щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки

113
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00086/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 11.01.2018

114
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00131/08-26 Лист15520
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення сількомунгоспами дебіторської 
заборгованості за послуги водопостачання та 
водовідведення

115
28.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Редакції газет

00033/08-38 Лист113
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про погашення заборгованості за друк газети 
"Запорізька правда"

116
29.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00034/08-38 Лист02
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про укладання Договору на висвітлення діяльності

117
02.01.2018від

№
від 02.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Суди

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

00081/08-49 Лист2/325/291/2017
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про рішення суду у справі за позовом заступника 
прокурова Запорізької області

118
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00160/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 16.01.2018

119
26.12.2017від

№
від 05.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

00001/08-02 Указ427/2017
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня енергетика

120
22.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00068/08-02 Указ457/2017
Про призначення державних стипендій видатним 
діячам охорони здоров’я

121
29.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00036/08-42 Лист01-32/1234
Про погодження звільнення Бойко І.В.

122
27.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00028/08-22 Лист306/01-27
Про визначення перевізника-претендента на об'єкт 
конкурсу № 1

123
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00020/08-27 Лист01-25/1443
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

124
26.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

18
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Джерело  інформації 
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00137/08-20 Лист01-19/001
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі під 
сільську лікарську амбулаторію по вул. Продольна, 
4, сел. Нове

125
02.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00022/08-35 Лист01-23/0917
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Флореску А.Г.

126
22.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00134/08-19 Лист2466/01-20
Про перелік пріоритетних інфраструктурних 
проектів на 2018 рік

127
22.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00050/08-42 Лист01-11/0720
Про погодження звільнення Веремій Л.С.

128
22.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00155/08-22 Лист01-22/3338
Про транспортне обслуговування старостинського 
округу № 1 Якимівської селищної ради

129
02.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

00019/08-30 Лист865
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

130
26.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00043/08-51 Лист27
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про електронну поштову адресу

131
29.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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№
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00144/08-22 Лист14
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про будівництво підвідного газопроводу до с. 
Чкалове

132
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00158/08-27 Лист01-48/16
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення генерального 
плану населеного пункту

133
03.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

00142/08-31 Лист02.1-26/04.4/9
Про надання роз'яснень щодо підготовки тендерної 
документації

134
04.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

00013/08-29 Доповідна запискаб/н
Про проведення наради щодо вирішення 
проблемних питань використання вертолітної 
техніки

135
02.01.2018від

№
від 02.01.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Департамент фінансів

00114/08-20 Лист12-10/17
Про надання переліку програм та заходів 
фінансування

136
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

00123/08-46 Лист07-39/17вих
Про хід виконання заходів Програми 
організаційного забезпечення діяльності судів 
Запорізької області на 2017-2021 роки

137
27.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
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00161/08-49 Лист22-ц/778/32/17
Про виклик до суду на 20.03.2018

138
28.12.2017від

№
від 05.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління юстиції

00039/08-46 Лист46541-2-16.3-43
КОМУНАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про стягнення на заробітну плату та інші доходи 
боржника

139
12.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00095/08-46 Лист12-19/31
Про проведення перевірок стану правової роботи

140
03.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00136/08-46 Лист12/2-19/9636
Про проведення перевірок стану додержання 
законодавства про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів у 2018 році

141
28.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00145/08-46 Лист6233-1-19/12.3.3
Про заходи щодо підвищення рівня правової 
культури біженців

142
23.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00126/08-48 Лист1/ф
Про прогнозні розрахунки видатків на реалізацію 
обласної програми "Про шефську допомогу 
військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії України та 
Держприкордонслужби України"

143
02.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00077/08-49 Лист808/2832/17/848
Про апеляційну скаргу Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

144
19.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00079/08-49 Лист808/3575/17/332
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі та судову повістку на 23.01.2018

145
26.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00082/08-49 Лист808/1699/17-337
Про призначення підготовчого засідання у справі за 
позовною заявою ГУ ДФС у Запорізькій області

146
27.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00044/08-46 Лист16005/1/41/32/01
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про зміни до структури територіальних органів 
поліції

147
27.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00076/08-49 Лист7012/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про додаткове авансування витрат на організацію 
та проведення виконавчих дій

148
28.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00127/08-48 Лист101/14
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про кошти на будівництво стоянки

149
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00023/08-46 Лист19р
Про ситуацію на електро-хіміко-металургійному 
підприємстві з виробництва титану губчастого ТОВ 
"ЗТМК"

150
26.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00156/08-46 Лист05/1-5вих-18
Про надання копій документів щодо порушень у 
сфері діяльності з металобрухтом

151
04.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00157/08-46 Лист17/1-3930-17
Про надання копій документів стосовно Чмельової 
В.В.

152
05.01.2018від

№
від 05.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

00139/08-46 Лист28/39/107/01-201
Про надання інформації щодо освоєння бюджетних 
коштів

153
04.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00011/08-46 Лист59/14/3962
Про надання інформації стосовно ПАТ 
"Запоріжгаз"

154
27.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Правові питання паперовий паперова

00012/08-46 Лист59/3/2-2812нт
Про надання інформації стосовно гр. Захожий Д.П. 
(та інші)

155
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

00129/08-22 Лист25/4961-17
Про внесення змін в розклад руху рейсів по 
маршруту "Красноармійськ - Запоріжжя"

156
23.11.2017від

№
від 04.01.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

00152/08-20 Лист14-08/1076-2188
Про терміни подання головними розпорядниками 
коштів державного бюджету зведеної річної 
фінансової та бюджетної звітності за 2017 рік

157
28.12.2017від

№
від 05.01.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

00010/08-51 Лист04/05/02-3530
Про надання інформації до Реєстру 
інформаційно-телекомунікаційних систем

158
28.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00112/08-51 Лист07/02/01-4
Про питання технічного захисту інформації

159
03.01.2018від

№
від 04.01.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

00072/08-38 Лист3986/23/5
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2018 рік з 
реалізації Стратегії комунікацій у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки"

160
27.12.2017від

№
від 03.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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00132/08-38 Лист3935/27/11
Про обмеження доступу на український ринок 
іноземної друкованої продукції антиукраїнського 
змісту

161
21.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00133/08-38 Наказ535
Про план засідань колегії Держкомтелерадіо на 
перше півріччя 2018 року

162
26.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

00038/08-42 Лист1/15-24-991
Про План-графік підвищення кваліфікації 
державних службовців у 2018 році

163
26.12.2017від

№
від 02.01.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00088/08-47 Лист30-18/25/18
Про надання інформації щодо виконання 
антикорупційної програми за 2017 рік

164
02.01.2018від

№
від 03.01.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

00097/08-47 Лист30-20/47100/17
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІЗ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ
Про надання інформації щодо функціонування 
уповноважених підрозділів з питань запобігання 
корупції

165
26.12.2017від

№
від 04.01.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

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