
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.02.18 по 09.02.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ управління персоналом

01209/08-42 Доповідна запискаб/н
Про введення посади головного спеціаліста в 
секторі мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації

1
31.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

00992/08-44 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про звіт виконання Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Запорізькій області 
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням облради 
від 08.06.2017 № 84 (зі змінами)

2
01.02.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01135/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформполітики)
Про збільшення фінансової підтримки заходів 
Програми сприяння розвитку інформаційної галузі 
області на 2016-2020 роки 

3
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01136/08-33 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про розроблення та затвердження Програми 
розвитку охорони здоров`я у Запорізькій області на 
2018-2020 роки

4
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01137/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про виділення коштів КУ "Запорізький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" ЗОР

5
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01138/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Хамдані Науфаля

6
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01139/08-37 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про розгляд питання щодо створення редакційної 
колегії з підготовки нового видання "Історія міст і 
сіл Запорізької області"

7
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01207/08-21 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економіки)
Про проведення наради з питань забезпечення 
організації та контролю технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту, що належать 
до сфери управління облдержадміністрації

8
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01259/08-01 Закон України2258-VIII
Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність

9
21.12.2017від

№
від 09.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01260/08-01 Закон України2270-VIII
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2018 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

10
18.01.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01261/08-01 Закон України2265-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" та деяких інших законів 
України щодо здійснення моніторингу закупівель

11
21.12.2017від

№
від 09.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

2
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01262/08-01 Закон України2239-VIII
Про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесення змін до 
Митного кодексу України та Закону України "Про 
розвиток літакобудівної промисловості" щодо 
підтримки літакобудівної галузі" щодо надання 
українським авіакомпаніям перехідного періоду 
для переходу на використання літаків вітчизняного 
виробництва

12
07.12.2017від

№
від 09.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01062/08-08 Депутатське звернення04-25/04-87(183
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про резолюцію "круглого столу" на тему: 
"Актуальні проблеми медичного забезпечення 
учасників АТО"

13
29.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01094/08-15 Лист04-25/04-109(21
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про засідання "круглого столу" на тему: 
"Суспільство проти раку..." 09.02.2018

14
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

01103/08-08 Депутатське звернення157/1-831
НДУ РОМАНОВА А.А.
Про надання інформації з питань туризму

15
29.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01220/08-08 Депутатське звернення334-284
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про використання субвенції місцевим бюджетам на 
розвиток системи охорони здоров'я в сільській 
місцевості

16
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01221/08-08 Депутатське звернення139-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про надання інформації щодо санаторію "Глорія" в 
м. Приморськ

17
06.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3
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01285/08-15 Лист152/746
НДУ СИСОЄНКО І.В.
Про організацію робочої зустрічі з питань 
вітчизняної медицини 12.02.2018

18
31.01.2018від

№
від 09.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01278/08-21 Лист1.-307/18-01
Про забезпечення приміщенням Регіонального 
представництва Уповноваженого ВРУ з прав 
людини в Запорізькій області

19
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

01182/08-48 Лист3133/26-306
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про виділення коштів для покращення 
матеріального забезпечення виконання служби

20
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

00993/08-41 Листб/н
УКРАЇНСЬКО-СЕРБСЬКА ДІЛОВА ПАЛАТА
Про проведення 85 Міжнародного 
сільськогосподарського ярмарку 15-21.05.2018 (м. 
Новий Сад, Сербія)

21
29.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

01201/08-40 Листб/н
БОРСУК С.Л.
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

22
26.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01008/08-38 Лист1/1/97
ГО "ІНСТИТУТ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про планування роботи иДержавного архіву 
Запорізької області на 2018 рік

23
27.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

4
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01016/08-20 Лист04-11-13/732
СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
Про виділення коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази

24
29.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01033/08-49 Адвокатський запит1701-1/18
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР О.В.
Про надання інформації стосовно Міщенка Е.О.

25
17.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01057/08-20 Лист04-11-13/837
СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
Про виділення коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази

26
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01058/08-39 Лист120/0/267-18
КП "ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ"
Про послуги з відлову бродячих тварин

27
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01082/08-41 Листб/н
ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про участь у семінарі 12-13.02.2018 у м. Дніпро

28
05.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01091/08-49 Листб/н
ФОП ХВАТКОВ О.Ю.
Про відзив на позовну заяву щодо розірвання 
договорів оренди та повернення земельної ділянки

29
31.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01102/08-23 Лист2018/02
ТОВ "ІА "ІНФОІНДУСТРІЯ"
Про запрошення на виставку-конференцію 
"Сучасне тепличне господарство 2018" 15.02.2018 
у м. Енергодар

30
22.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01110/08-42 Лист03/1-1-14/1-64
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 07-22.02.2018

31
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5
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01123/08-38 Лист65/03/18
ТОВ "ІА "СЛОВО І ДІЛО"
Про надання інформації для висвітлення

32
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01134/08-34 Лист14
ГО "КВАДРОЦИКЛЕТНИЙ КЛУБ "АДРЕНАЛІН"
Про порушення вимог норм міжнародного права по 
відношенню до Федерації мотоциклетного спорту 
України

33
15.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01148/08-22 Лист7/Р/02/18
СПІЛКА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ 
УКРАЇНИ
Про недопущення запровадження незаконних схем 
на автобусних пасажирських перевезеннях

34
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01149/08-20 Лист23
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення коштів для видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики

35
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01153/08-19 Лист343
ГРУПА РАДНИКІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В 
УКРАЇНІ
Про ознайомлення з журналом "Стратегія 
розвитку"

36
29.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01178/08-22 Лист19.1-25-94
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ НДІ" 
Про співробітництво

37
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01180/08-41 Лист137/2018/52
ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про звернення ТОВ "ВІБО-ТРАНС" щодо 
вирішення ситуації з реалізацією інвестиційного 
проекту

38
31.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01188/08-23 Листб/н
ТЕЛЬ-АВИВСЬКИЙ ВИСТАВОЧНИЙ ЦЕНТР
Про проведення 20 міжнародної виставки 
"AGRITEC-2018"

39
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01199/08-40 Листб/н
ФОП СЕРГІЄНКО Т.О.
Про перевірку законності дій Пологівської РДА 
щодо прийняття нею розпоряджень від 25.09.2017 
№ 326 та від 22.11.2017 № 414

40
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01250/08-22 Лист111-0208-31
ТОВ "ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ"
Про співпрацю

41
08.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства, консульства

01267/08-41 Лист02-14/31
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
БІЛОРУСЬ В ОДЕСІ
Про зачинення Генконсульства

42
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

01051/08-49 Лист910/233/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Пологівський хімічний завод Коагулянт"

43
26.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01089/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

44
29.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01151/08-49 Лист326/1062/16-а(2-
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 07.03.2018

45
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01282/08-49 Ухвала908/38/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСОПДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз"

46
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01283/08-49 Ухвала908/2092/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСОПДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "АРК 
"Прибой"

47
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01284/08-49 Ухвала908/26/17
ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

48
02.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01013/08-17 Лист979/0/2-18
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ
Про розміщення відеороликів

49
01.02.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01014/08-06 Доручення2575/1/1-18
(П. Розенко) Про стан виплати заробітної плати на 
підприємствах, в бюджетних організаціях...

50
01.02.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01026/08-06 Доручення384/1/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 14.11.2017 № 2206-VIII "Про 
підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості"

51
31.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01027/08-06 Доручення3127/1/1-18
( В. Гройсман) НДУ ПАВЛЕНКО Ю.О.
Про підсумки діяльності Кабінету Міністрів 
України щодо захисту прав дитини у 2017 році

52
31.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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01028/08-04 Протокол наради 
(засідання)

3986/0/1-18
(В. Гройсман) Про реалізацію Урядової програми 
"Доступні ліки"

53
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01029/08-17 Лист877/0/2-18
(В. Бондаренко) ПП "ОПАЛ"
Про врахування громадських інтересів у проекті 
детального плану території для розміщення ТОВ 
"Біляївський збагачувальний комбінат" кар'єру для 
збагачення і переробки каоліну

54
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01031/08-06 Доручення3685/1/1-18
(С. Кубів) Про аналіз антикорупційних програм 
органів влади та розробки проектів актів щодо 
усунення корупційних ризиків

55
02.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

01068/08-06 Доручення4503/0/1-18
(П. Розенко) Про стан забезпечення закладів 
охорони здоров'я імунобіологічними 
препаратами-вакцинами

56
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01076/08-17 Лист985/0/2-18
(О. Саєнко) Про подання голів 
райдержадміністрацій щодо погодження 
призначення на посади першого заступника та 
заступників голів райдержадміністрацій

57
01.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01077/08-06 Доручення4526/0/1-18
(П. Розенко) Про потребу на 2018-2020 роки 
закладів охорони здоров'я в імунобіологічних 
препаратах-вакцинах

58
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01083/08-06 Доручення3827/1/1-18
Про відрядження голови облдержадміністрації до 
м. Києва 26.01.2018

59
05.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01084/08-03 Розпорядження43-р
Про схвалення Концепції розвитку та технічної 
модернізації системи централізованого оповіщення 
про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій

60
31.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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01085/08-03 Постанова38
Про деякі питання соціальної підтримки осіб, 
звільнених з полону

61
31.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01086/08-03 Постанова36
Про затвердження критеріїв оцінки допустимості 
державної допомоги на відновлення 
платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів 
господарювання

62
31.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01087/08-03 Постанова26
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

63
31.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01092/08-06 Доручення2405/2/1-18
(В. Федорчук) Про доповідь Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини щодо 
ситуації з правами людини в Україні у період з 
16.08-15.11.2017

64
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01144/08-03 Постанова25
Про внесення змін до пункту 20 Примірного 
договору купівлі-продажу природного газу з 
постачальниками природного газу із спеціальними 
обов'язками для потреб побутових споживачів та 
релігійних організацій 

65
11.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01145/08-06 Доручення3014/1/1-18
(Г. Зубко) Про програми здешевлення "теплих" 
кредитів

66
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01146/08-06 Доручення17503/46/1-15
(В. Федорчук) Про зняття з контролю виконання 
завдань, визначених Указом Президента України 
від 21.04.2015 № 228 "Про заходи з відзначення 
діяльності Українських Січових Стрільців та 
100-річчя їх перемоги на горі Маківка"

67
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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01147/08-06 Доручення3473/1/1-18
(Г. Зубко) Про погодження проекту Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про 
комплексну реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду"

68
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01170/08-04 Витяг з протоколуВП 4
(В. Гройсман) 7. Про забезпечення реалізації 
пріоритетних програм і проектів регіонального 
розвитку та надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

69
31.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01192/08-06 Доручення4528/1/1-18
(В. Кириленко) НДУ МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.
Про забезпечення житлом  внутрішньо 
переміщених осіб з фонду для тимчасового 
проживання та житлового  фонду соціального 
призначення

70
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01193/08-06 Доручення4454/1/1-18
(В. Кириленко) НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ
Про вжиття заходів щодо забезпечення 
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до 
першого поверху кожної української середньої 
школи

71
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01194/08-06 Доручення4166/10/1-17
(С. Кубів) Про виконання завдань у сфері 
цивільного захисту

72
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01195/08-06 Доручення4803/1/1-18
(С. Кушнір) КП "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ 
МІСЬККОМУНГОСП ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про заборгованість з відшкодування пільг та 
субсидій

73
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01196/08-06 Доручення3606/1/1-18
(С. Кубів) Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

74
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

01218/08-06 Доручення5102/1/1-18
(В. Федорчук) Про надання роз'яснень щодо участі 
у конкурсі на зайняття посад керівників 
комунальних закладів охорони здоров`я

75
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01251/08-06 Доручення4478/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 02.02.2018

76
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01252/08-06 Доручення3951/1/1-18
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
Про виконання резолюції "круглого столу" на тему 
"Актуальні проблеми медичного забезпечення 
учасників АТО"

77
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01253/08-06 Доручення4582/1/1-18
(В. Федорчук) Про проблеми щодо функціонування 
ДЗ "СМСЧ №1" МОЗ України 

78
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01263/08-17 Лист1265/0/2-18
(В. Бондаренко) Про надання дозволу на 
виготовлення копій постанови КМУ "Про внесення 
змін до Порядку бронювання 
військовозобов'язаних..."

79
07.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01042/08-23 Лист37-23-11/3882
Про пропозиції щодо реалізації Програми 
двостороннього співробітництва Україна-Латвія в 
галузі агропромислового комплексу на 2018-2019 
роки

80
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

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

01205/08-39 Лист5/5-10/1263-18
Про виконання наказу "Про затвердження Порядку 
взаємодії Міністерства екології та природних 
ресурсів України з обласними, Київською і 
Севастопольською міськими адміністраціями та 
органами місцевого самоврядування з питань 
охорони навколишнього природного середовища"

81
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01219/08-39 Лист5/4.1-8/1272-18
Про надання інформації щодо заходів з 
формування екомережі

82
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01030/08-31 Лист3631-06/4238-06
Про виконання плану заходів з реалізації Концепції 
державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року

83
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01097/08-48 Лист2714-15/4540-03
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) 
на особливий період"

84
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01098/08-21 Лист3622-06/4220-06
Про вдосокналення діяльності центру надання 
адміністративних послуг Токмацької міської ради

85
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

01101/08-41 Лист3901-05/4424-03
Про надання інформації щодо залучення 
інвестиційного клімату

86
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

13



№
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

01265/08-41 Лист202/17-596-307
Про призначення Почесного консула Болгарії у м. 
Запоріжжя

87
02.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

01254/08-37 Лист169/10/15-18
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини

88
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01159/08-34 Лист864/18
Про проведення експерименту щодо залучення 
національних спортивних федерацій до організації і 
проведення спортивних заходів

89
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01270/08-34 Лист922/3.4
Про проведення Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції 
"Відповідальність починається з мене"

90
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01066/08-32 Наказ58
Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
використання коштів освітньої субвенції

91
19.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01111/08-32 Лист1/11-1169
Про надання інформації щодо передачі закладів 
професійної освіти у комунальну власність

92
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01269/08-43 Лист1/11-1212
Про оголошення подяки Прем'єр-міністра України 
Барбашовій І.А.

93
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01108/08-33 Лист19.1-04-158/282
Про механізм фінансування комунальних 
некомерційних підприємств

94
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01022/08-22 Лист7/9-1075
Про забезпечення автономним резервним 
електропостачанням на джерелах теплової енергії

95
31.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01044/08-19 Лист7/36-1153
Про проведення Всеукраїнської наради з питань 
реалізації державної регіональної політики 
08-09.02.2018 у м. Тернополі

96
02.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01061/08-41 Лист7/19-1171
Про надання інформації щодо плану закупівель та 
технічного нагляду проектів Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

97
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01079/08-28 Лист7/10-1175
Про надання інформації щодо стану відшкодування 
підприємствам житлово-комунального 
господарства, ОСББ/ЖБК пільг та субсидій

98
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01080/08-41 Лист7/31-1057
Про план заходів з розвитку транскордонного 
співробітництва

99
30.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01109/08-26 Лист7/9-1032
Про забезпечення об'єктів населених пунктів 
централізованим опаленням та гарячим 
водопостачанням

100
30.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01117/08-26 Лист13/2
ГРОМАДСЬКА РАДА
Про проведення практичних семінарів на тему 
"Законодавчі новели реформи ЖКГ" 22.02.2018 у 
м. Дніпро

101
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01127/08-20 Лист7/19-1158
Про надання переліків об'єктів та заходів, які 
планується фінансувати за рахунок коштів 
субвенції у 2018 році

102
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01191/08-20 Лист7/19-1267
Про участь у нараді з питань відбору проектів, які 
фінансуватимуться у 2018 році 09.02.2018

103
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01238/08-41 Лист7/12-1167
Про підготовку та проведення 6 СМК Сербія

104
02.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01239/08-41 Лист7/12-1169
Про започаткування діалогу з Афганістаном у 
рамках СМК

105
02.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01240/08-41 Лист7/12-1170
Про започаткування діалогу з Пакистаном у рамках 
СМК

106
02.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01268/08-26 Лист7/11-784
Про Типові правила благоустрою території 
населеного пункту

107
23.01.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01272/08-38 Лист7/11-882
РПОО "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - МОСКВА"
Про надання інформації щодо місця захоронення 
Поліна О.Р.

108
25.01.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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01281/08-26 Лист7/9-1315
Про надання звіту щодо постачання теплової 
енергії

109
07.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01288/08-26 Лист7/9-1321
Про надання інформації щодо гуртожитків, які 
розташовані в області

110
07.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01289/08-26 Лист7/9-1323
Про надання інформації щодо реалізації 
співвласниками права визначення форми 
управління багатоквартирним будинком

111
07.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00995/08-29 Лист1830/0/2-18/23
Про перевірки стану техногенної та пожежної 
безпеки

112
30.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01141/08-28 Лист2278/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

113
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01169/08-20 Лист2294/0/2-18/22
Про формування показників Основних напрямів 
бюджетної політики на 2019-2021 роки

114
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00996/08-20 Лист04120-15-9/2667
Про надання інформації щодо досягнення 
запланованої мети, завдань та результативних 
показників головними розпорядниками бюджетних 
коштів

115
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01015/08-20 Лист10030-24-9/2874
Про надання інформації щодо обсягів повернення у 
2019-2021 роках коштів, наданих з резервного 
фонду державного бюджету у минулі роки на 
поворотній основі

116
01.02.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01056/08-20 Лист04110-09-9/2801
Про надання інформації для підготовки Основних 
напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки

117
31.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01096/08-20 Лист07050-19-21/282
Про надання інформації щодо показників медичної 
субвенції

118
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01157/08-20 Лист01-0648/35
Про співфінансування з обласного екофонду на 
відновлення дорожнього покриття у м. Бердянську

119
26.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01223/08-20 Лист01-0737/26
Про виділення співфінансування об'єктів у м. 
Бердянськ

120
30.01.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01233/08-20 Лист01-0806/33
Про фінансування з обласного екофонду 
будівництва другої нитки напірного 
каналізаційного колектора в м. Бердянську

121
01.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01163/08-51 Лист09/03-19/00306
Про зміну електронної адреси

122
01.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00997/08-50 Лист02-45/61-1
Про участь у щорічному звіті Мелітопольського 
міського голови 02.02.2018

123
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

01290/08-26 Лист03-01-15/313
Про виділення коштів на реконструкцію очисних 
споруд каналізації в с. Верхня Криниця 
Василівського р-ну

124
07.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01291/08-26 Лист03-01-15/331
Про придбання техніки для утримання міських 
каналізаційних мереж

125
09.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01292/08-20 Лист03-01-15/336
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації щодо 
реконструкції каналізаційних колекторів

126
09.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01293/08-20 Лист03-01-15/339
Про виділення коштів на ремонт покриття дороги 
до сервісного центру № 2347 МВС України в 
Запорізькій області

127
09.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

01050/08-27 Лист01-27/91
Про визначення та врахування державних інтересів 
під час розроблення містобудівної документації

128
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Оріхівська міська рада

01197/08-08 Депутатське звернення247/02-01-15
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

129
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

19



№
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01237/08-08 Депутатське звернення75
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про виділення коштів на будівництво дитячого 
майданчика на території КЗ "Запорізький обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій" ЗОР

130
08.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01245/08-08 Депутатське звернення1
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про виділення коштів на обладнання кабінету 
практичного психолога в КЗ "Обласний 
перинатальний центр"

131
06.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01246/08-08 Депутатське звернення2
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про виділення коштів на обладнання дитячого 
майданчика в КЗ "Обласний дитячий 
психоневрологічний санаторій"

132
06.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01002/08-54 Лист0172/01-07
Про надання інформації щодо актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку регіону

133
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01003/08-54 Лист01-26/0098
Про надання інформації щодо стану готовності 
об'єктів

134
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01009/08-54 Лист0364/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів для медичного 
обслуговування мешканців Широківської ОТГ

135
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01010/08-54 Лист01-26/0097
Про плани розвитку комунальних установ, закладів, 
підприємств облради на 2018 рік в розрізі 
капітальних видатків

136
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01063/08-54 Лист0429/01-11
ДЕПУТАТ МІЛАКОВА В.В.
Про ремонт дороги від с. Роза до с. Нововасилівка 
Беряднського р-ну

137
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01064/08-54 Лист0265/01-11
Про звернення Широківської та Біленьківської 
сільських рад щодо придбання сучасної 
автоматизованої програми реєстрації документів

138
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01065/08-54 Лист0409/01-11
Про виділення коштів для придбання 
пасажирського ліфту для полікліничного відділення 
Кам'янсько-Дніпровської ЦРЛ

139
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01088/08-49 Лист3187/01-17
Про відзив по справі № 808/1699/17

140
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01132/08-54 Лист01-26/0106
Про підготовку проектів рішень щодо звітів про 
виконання обласних програм

141
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Обласна рада паперовий паперова

01133/08-54 Лист01-26/0105
Про підготовку проектів рішень щодо звітів про 
виконання обласних програм

142
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Обласна рада паперовий паперова

01212/08-54 Лист0119/01-27
Про вирішення питання щодо заборони 
відключення об'єктів соціальної сфери від 
газопостачання

143
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01231/08-54 Лист01-26/0116
Про порушення прав підопічних у КУ 
"Веселівський психоневрологічний інтернат" ЗОР

144
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
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01276/08-54 Лист0468/01-26
Про включення питання до плану діяльності 
Запорізької обласної ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік

145
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

01277/08-54 Лист01-26/0118
Про придбання та реєстрацію автомобілів

146
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00991/08-08 Депутатське звернення308
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування наданих пропозицій

147
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01116/08-08 Депутатське звернення309
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
02.02.2018

148
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

01129/08-22 Лист08/130
Про загальновиробничі норми питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів у 2018 році

149
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

01229/08-28 ЛистZp02.2-СЛ-1837-
Про виконання Комплексного плану заходів щодо 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на 2014-2018 роки

150
05.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01287/08-22 Лист007-41/2363
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
березень 2018 року

151
09.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01043/08-40 Лист33/2002539
Про розробку проекту землеустрою ЗСО для 
питного водопостачання ПАТ "Запоріжсталь"

152
26.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Український графіт"

01118/08-40 Лист16/401
Про погодження поділу земельної ділянки та 
підписання Додаткової угоди до Договору оренди 
землі

153
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

01112/08-40 Лист3/26/28-151
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

154
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01164/08-48 Лист591
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про заміну вікон у казармених приміщеннях

155
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01165/08-48 Лист592
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про утеплення фасаду казармених приміщень

156
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01166/08-48 Лист593
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про виготовлення куполу каплички

157
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01167/08-48 Лист594
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про виготовлення хреста до куполу каплички

158
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01168/08-48 Лист595
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про допомогу у побудові каплички

159
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС
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01131/08-22 Лист26-36/2543
Про загальновиробничі норми питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на 2018 рік

160
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

01154/08-22 ЛистДНМІ-02-29/61
Про використання вагонів на під'їзній колії 
Енергодарської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське 
МППЗТ" при станції Мелітополь

161
24.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01155/08-22 ЛистДНМІ-02-29/62
Про використання вагонів на під'їзній колії ПрАТ 
"Укрграфіт" при станції Порт-Велике Запоріжжя

162
24.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01156/08-22 ЛистДНМІ-02-29/63
Про непродуктивне перебування вагонів на 
під'їзних коліях промислових підприємств 
Запорізького регіону

163
24.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01004/08-22 Лист14
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про додаткові угоди та протоколи розбіжностей 
щодо організації перевезення пасажирів

164
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01005/08-19 Лист2601/18
ТОВ "ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІЙ"
Про моніторинг розробки стратегій розвитку

165
26.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01011/08-40 Лист106
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР`ЄР"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

166
23.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01017/08-22 Лист3
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про протоколи розбіжностей щодо організації 
перевезення пасажирів

167
01.02.2018від

№
від 01.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01018/08-22 Лист5
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про протоколи розбіжностей щодо організації 
перевезення пасажирів

168
01.02.2018від

№
від 01.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01037/08-22 Лист04
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про протоколи розбіжностей щодо організації 
перевезення пасажирів

169
02.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01045/08-49 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про нормативне та документальне обгрунтування 
позовних вимог у справі № 908/1947/16

170
26.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01046/08-22 Лист01/35
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

171
02.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01049/08-21 Лист3
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про державне майно - захисну споруду № 30232

172
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

01059/08-40 Листб/н
ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАВТО"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

173
02.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01090/08-49 Листб/н
ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про відповідь на відзвив по справі № 910/233/18

174
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01120/08-40 Лист4
ТОВ АРК "ПРИБОЙ"
Про дострокове розірвання договору оренди землі

175
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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01128/08-22 Лист163
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" 
Про загальновиробничі норми питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на 2018 рік

176
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01130/08-22 Лист01-12/190-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МР
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії

177
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01161/08-42 Лист05/02
ПП "ОПАЛ"
Про доцільність перебування на посаді голови 
Вільнянської РДА Руденка О.А.

178
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01162/08-42 Лист07/01
ПП "ОПАЛ"
Про вжиття заходів дисциплінарного провадження 
відносно голови Вільнянської РДА Руденка О.А.

179
23.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01176/08-40 Лист181/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

180
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01177/08-40 Лист182/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

181
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01202/08-49 Лист59
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про відзив позовних вимог щодо ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

182
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01203/08-49 Листб/н
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про відповідь на відзив на позовну заяву

183
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01204/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про відповідь на відзив на позовну заяву

184
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ паперовий паперова

01230/08-21 Лист56-05
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про вибуття державного майна з балансу ВАТ 
"Шляхмаш"

185
31.01.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

01244/08-40 Лист102-02/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про підтримку звернень щодо надання дозволів на 
розробку проектів землеустрою з питань чорнозему

186
02.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01150/08-45 Лист18-02-5
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про призначення дострокових виборів Запорізької 
міської ради

187
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01181/08-20 Лист35
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на утримання  приміщень

188
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01275/08-22 Лист01-05/51
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про транспортне сполучення заповідника з м. 
Мелітополь

189
06.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

27



№
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

01185/08-20 Лист51
Про виділення коштів на фінансування 
природоохоронних заходів

190
30.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

01023/08-20 Лист06/122
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
закупівлю технічних засобів

191
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01114/08-28 Листб/н
ГО "БАГАТОДІТНІ РОДИНИ ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ "БЕРЕГИНЯ"
Про отримання соціального хліба

192
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01115/08-28 Листб/н
ГО "БАГАТОДІТНІ РОДИНИ ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ "БЕРЕГИНЯ"
Про отримання наборів засобів гігієни

193
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01122/08-22 Лист03/31-01/18
ГО "СПІЛКА ВОЛОНТЕРІВ ТА ВЕТЕАРНІВ АТО 
"НЕБАЙДУЖІ"
Про маршрути ТОВ "АТП "АСА"

194
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01266/08-43 Лист710-1/153
ГО "ІНСТИТУТ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ"
Про нагородження Михайлової О.В., Свізєвої І.О.

195
31.01.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01047/08-26 Лист01-12/166-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення

196
29.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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01224/08-26 Лист01-12/200-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МР
Про надання інформації щодо переоформлення 
ліцензій

197
02.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01225/08-26 Лист21
КП "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖКГ"
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

198
05.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01286/08-22 Лист773
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погодження Загальновиробничих норм ПЕР на 
2018 рік

199
06.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет

01124/08-25 Листб/н
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ВЕРЖЕ"
Про стан будівництва мостових переходів через р. 
Дніпро у м. Запоріжжі

200
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Суди

01055/08-49 Лист333/7404/17
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про повістку на виклик до суду на 21.02.2018

201
24.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01228/08-22 Лист01-10/70
КЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про продовження оренди автобусу

202
06.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

01119/08-40 Лист62-25/141
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про здійснення державної реєстрації земельної 
ділянки

203
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01024/08-16 Лист22-02/138
(Г. Кільова) Про довідку щодо стану роботи зі 
зверненнями громадян за підсумками 2017 року

204
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01078/08-16 Лист43-01/67
(Р. Павленко) Про участь у круглому столі на тему: 
"Сприяння міжкультурному діалогу в Україні" 
12.02.2018 (м. Київ)

205
01.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01172/08-16 Лист43-01/71
(Р. Павленко) Про заходи до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав 
15.02.2018

206
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01173/08-16 Лист04-01/318
(В. Ковальчук) Про стан безпеки дорожнього руху 
на залізничних переїздах

207
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Президент України

01171/08-02 Розпорядження21/2018-рп
Про звільнення О.Мангула з посади голови 
Мелітопольської районної державної адміністрації 
Запорізької області

208
02.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

01025/08-36 Лист32-07/94
Про перевірку діяльності служби у справах дітей 
Запорізької РДА

209
29.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01264/08-35 Лист32-07/151
Про перевірку діяльності служби у справах дітей 
Пологівської РДА

210
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

01187/08-42 Лист01-16/0086
Про надання роз`яснень щодо питань кадрової 
роботи

211
01.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Василівська райдержадміністрація

01247/08-27 Лист01-27/142
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

212
31.01.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

01067/08-32 Лист01.1-12/01148
Про обслуговування дітей з особливими освітніми 
потребами в інклюзивно-ресурсному центрі м. 
Енергодар

213
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01190/08-20 Лист01.1-12/0045
Про надання довідки за результатами проведеної 
аудиторської перевірки

214
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01019/08-27 Лист01-30/0117
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

215
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01274/08-40 Лист01-32/0131
Про надання роз'яснень щодо порядку розірвання 
договорів оренди земель водного фонду

216
06.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01186/08-20 Лист040/01-23
Про виділення коштів на придбання комп`ютерного 
класу КЗ "Залізнична загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів"

217
01.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01216/08-32 Лист0130/01-18
Про створення інклюзивно-ресурсного центру

218
02.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01215/08-32 Лист0267/01-01-12
Про створення інклюзивно-ресурсного центру

219
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01235/08-20 Лист01-20/051
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
асигнуваннями захищених статей бюджету

220
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01256/08-22 Лист01-22/058
Про ремонт автодоріг

221
08.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01258/08-19 Лист0205/01-50
Про виконання доручень селекторної наради з 
питань соціально-економічного розвитку області

222
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01034/08-39 Лист03-34/0080
Про зберігання карбомідо-аміачної суміші в смт 
Пришиб Михайлівського р-ну

223
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01184/08-20 Лист01-01-16/0081
Про виділення коштів на реконструкцію покрівлі 
ЦРЛ

224
30.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01232/08-20 Лист01-01-16/0113
Про виділення трансфертів на заходи з 
енергозбереження будівель бюджетних установ

225
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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01183/08-26 Лист01-25/087
Про включення об`єкта "Реконструкція системи 
водопостачання вулиць" в перелік заходів по 
фінансуванню програми "Питна вода Запорізької 
області на 2007-2020 роки"

226
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01189/08-20 Лист0034/01-34
Про вирішення проблемних питань з 
фінансуванням ПАТ "Запоріжжяобленерго"

227
23.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01020/08-22 Лист01-36/041
Про виділення коштів на ремонт доріг

228
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01140/08-40 Лист01/01-38
Про сприяння у виділенні земельних ділянок 
учасникам АТО

229
01.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01214/08-32 Лист0290/11-03
Про створення інклюзивно-ресурсного центру

230
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

01160/08-20 Лист01.1-09/44
Про повернення фінансового ресурсу до місцевого 
бюджету

231
30.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райрада

01241/08-08 Депутатське звернення02-07/105
Про звернення депутатів райради щодо 
забезпечення фінансування районного бюджету 
Запорізького району

232
05.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів
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01006/08-20 Лист8
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітаоьний ремонт 
водопровідної мережі с.Чкалове

233
30.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01007/08-27 Лист01-27-01/26
НОВОЗЛАТОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
РОЗІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення дежавних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

234
24.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01038/08-33 Лист01-17/52
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про організацію пропускного режиму на території 
протитуберкульозної лікарні в с. Веселянка

235
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01039/08-35 Лист169
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про створення міжвідомчої робочої групи з 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей

236
29.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01041/08-19 Лист26
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про проблемні питання с. Володимирівка

237
01.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01048/08-30 Лист01-19/31
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РОЗІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи щодо 
добровільного об`єднання територіальних громад

238
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01070/08-08 Депутатське звернення02
ДЕПУТАТИ КОМИШ-ЗОРЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до рішення облради від 
30.11.2017 № 603 "Про обласний бюджет на 2018 
рік"

239
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01104/08-08 Депутатське звернення04
ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ САНЖАРА О.В.
Про перебування на посаді Охрімівської сільської 
ради Дєдушева Ю.О.

240
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01222/08-20 Лист239/02-14
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про перерозподіл дотації на утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

241
02.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01234/08-30 Лист02-01-47/74
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

242
08.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01279/08-20 Лист71
МОРДВИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт дороги Токмак - 
Степанівка перша

243
06.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01280/08-22 Лист70
МОРДВИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення громадським транспортом с. 
Мордвинівка

244
06.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01294/08-45 Лист02-01-47/75
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

245
09.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

01208/08-20 Лист02.1-26/03.2/121
Про надання заперечень до аудиторського звіту

246
01.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова
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Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

01242/08-51 Лист08/072
Про доступ користувачів до АС ЗОДА-5

247
08.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент фінансів

01113/08-21 Лист09-45/274
Про надання дозволу на відчуження майна

248
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

01210/08-20 Лист05-06/307
Про надання інформації за КПКВК 7781010

249
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

01012/08-42 Лист42/03-17
Про участь у проведенні навчання Кас`яненка Д.В.

250
01.02.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01213/08-20 Лист05.1-09.1/56-165
Про митні платежі у січні 2018 року

251
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01248/08-20 Лист08.1-08/16-1652
Про запровадження АС "Є-Звітність"

252
06.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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01257/08-43 Лист01/5-23/681
Про нагородження Голуба В.М.

253
07.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01152/08-49 Листб/н
Про відзив на апеляційну скаргу

254
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01072/08-46 Лист936/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про проведення огляду об'єкту будівництва 
"Дитячий садок в смт Балабине Запорізького р-ну" 
07.02.2018

255
01.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01095/08-46 Лист925/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо смертності 
населення внаслідок забруднення навколишнього 
середовища

256
31.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

01040/08-46 Лист12-19/789
Про надання кандидатури до складу Запорізької 
обласної міжвідомчої координаціоно-методичної 
ради з правової освіти населення

257
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01060/08-46 Лист12.1-19/787
Про підвищення кваліфікації працівників 
юридичних служб

258
01.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01226/08-42 Лист07-19/948
Про навчання державних службовців у 
Дніпропетровському регіональному Інституті 
державного управління при Президентові України

259
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01054/08-49 Ухвала908/2522/17
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

260
24.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

01032/08-28 Лист437/01
Про нещасний випадок на виробництві

261
02.02.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

01126/08-20 Лист8/97-1
Про виділення коштів на пально-мастильні 
матеріали

262
30.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

01158/08-22 ЛистН-21/67
Про забезпечення раціонального використання 
вагонів на під'їзних коліях підприємств

263
30.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01121/08-41 Лист12.3/16
Про план конгресно-виставкових заходів на 2018 
рік

264
26.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00998/08-48 Лист159/2
Про результати перевірки організації і ведення 
військового обліку у виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради

265
29.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00999/08-48 Лист176
Про "Замисел подальших дій зі створення 
територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки на базі військових 
комісаріатів"

266
30.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01000/08-48 Лист178
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації "Про затвердження Плану 
заходів з організації підготовки та проведення 
мобілізації на території Запорізької області"

267
30.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01001/08-48 Лист180
Про аренду будівлі по вул. Євтушенка, 1а, смт 
Більмак

268
30.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01052/08-49 Лист808/3575/17/351
Про судову повістку на судове засідання по справі 
за позовом Степненської сільської ради 27.02.2018

269
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01053/08-49 Лист808/3575/17/359
Про копію ухвали з питань відводу судді від 
25.01.2018

270
29.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01243/08-49 Лист808/3598/17/426
Про копію ухвали щодо закриття підготовчого 
провадження та судову повістку на 27.02.2018

271
05.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01073/08-46 Лист441/43/3-2018
ЗАВОДСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО ВП ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання копій документів щодо виконання 
ремонтних робіт на об'єкті "Обласний 
протитуберкульозний диспансер"

272
25.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01074/08-46 Лист279/44/-/04/2018
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО 
ВП ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання копій документів щодо виконання 
робіт за договорами з ТОВ "Мультипоінт"

273
17.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01093/08-46 Лист31/8-554
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь в урочистому відкритті сервісного 
центру 07.02.2018 у м. Василівка по вул. 
Невського, 89

274
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01107/08-46 Лист1549/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО ВП 
ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо взяття крові у Лисак 
М.

275
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01179/08-44 Лист18
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖУСТАНОВ 
УКРАЇНИ
Про проведення 02.03.2018 пленуму-семінару

276
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01255/08-40 Лист14/04
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

277
29.01.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

01217/08-42 Лист44
Про оцінювання результатів службової діяльності 
держслужбовців

278
07.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01035/08-46 Лист08-22вих18
Про порушення прав дітей у КУ "Запорізький 
дитячий будинок-інтернат" ЗОР

279
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01036/08-46 Лист05/1-1765-07
Про вжиття заходів щодо погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати ДП 
"Хлібна база № 74"

280
30.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01069/08-46 Лист05/1-103вих-18
Про надання інформації щодо проведення 
капітального ремонту за адресою: пр. Соборний, 
206

281
02.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01100/08-46 Лист05/1-101вих-18
Про надання інформації щодо наявної простроченої 
дебіторської заборгованості

282
02.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01198/08-46 Лист05/1-111вих-18
Про виконання постанови міжвідомчої наради з 
питань протидії правопорушенням у сфері 
поводження з твердими побутовими відходами

283
05.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

01071/08-21 Лист02-05-00604
Про приватизацію ДП "Запорізький інститут 
сільськогосподарського машинобудування"

284
01.02.2018від

№
від 05.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01227/08-22 Лист10/150
Про обсяги фінансування робіт з експлуатаціїного 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення

285
31.01.2018від

№
від 08.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

01075/08-46 Лист496/39/107/03-20
Про усунення недоліків під час тендерних процедур

286
31.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01105/08-46 Лист616/39/107/03-20
Про усунення недоліків під час тендерних процедур

287
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01175/08-46 Лист634/39/107/03-20
Про надання інформації стосовно Пасічника Д.Є.

288
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

41
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01081/08-46 Лист59/19/1-29нт
Про загострення ситуації у ДП "Бердянський 
морський торговельний порт"

289
31.01.2018від

№
від 05.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01125/08-46 Лист59/3/1-52нт
Про використання програмного забезпечення 
суб'єктами режимно-секретної діяльності

290
19.01.2018від

№
від 06.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

01249/08-22 Лист0639/0/60-18
Про попереджувальні заходи щодо підвищення 
рівня безпеки судноплавства

291
08.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01174/08-45 Лист21-28-150
Про розсилку журналу "Вісник Центральної 
виборчої комісії"

292
29.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00994/08-29 Лист16-1455/162
Про віднесення суб'єктів господарювання до 
категорій цивільного захисту

293
31.01.2018від

№
від 01.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01142/08-22 Лист16-1706/163
Про укладення угоди на отримання послуги 
"ІР-Телекс"

294
06.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01206/08-29 Лист02-1808/161
Про погодження проекту наказу МВС "Про 
затвердження Табеля термінових та строкових 
донесень з питань цивільного захисту"

295
07.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01236/08-29 Лист01-1880/171
Про заходи з протидії загрозам ускладнення 
дорожнього руху у зимовий період

296
08.02.2018від

№
від 08.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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01271/08-29 Лист162-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про перенесення навчання у сфері цивільного 
захисту

297
05.02.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

01143/08-44 Лист557/03/05.4-18
Про включення Книша Т.С. до складу комісії з 
питань надання фінансової підтримки обласним 
громадським організаціям

298
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

01021/08-39 Лист405/9/11-18
Про погодження плану роботи сектору у 
Запорізькій області на 2018 рік

299
25.01.2018від

№
від 02.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01099/08-22 Лист22-01/18/5-18
Про надання інформації для розрахунку 
середньозважених тарифів на теплову енергію

300
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

01106/08-38 Лист16017/11-18
Про надання інформації щодо дотримання 15-ти 
відсоткової квоти демонстрації національних 
фільмів

301
05.02.2018від

№
від 06.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

01273/08-42 Лист1/15-12-54
Про прийом на навчання до Національної академії

302
29.01.2018від

№
від 09.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01200/08-47 Лист30-18/5385/18
Про затвердження Антикорупційних програм та 
направлення їх на погодження

303
06.02.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
43
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01211/08-20 Лист29/01-18
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ
Про виділення коштів для реконструкції аеродрому 
КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя"

304
19.01.2018від

№
від 07.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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