
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.02.18 по 16.02.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01306/08-18 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Обласний контактний центр)
Про порушення термінів розгляду звернень 
громадян, що надійшли до КУ "Запорізький 
обласний контактний центр" ЗОР

1
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01385/08-43 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про нагородження Барка В.В. (та інші)

2
13.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01471/08-22 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про підготовку проекту рішення облради "Про 
затвердження Програми розвитку та забезпечення 
функціонування КП "Автогосподарство" ЗОР на 
2018-2022 роки"

3
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01524/08-08 Депутатський запит11/10-71
НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про забезпечення збереження закладів професійної 
освіти та надання інформації про перспективні 
плани їх фінансування, функціонування та розвитку

4
09.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01493/08-15 Лист04-34/13-32078
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про надання інформації до засідання на тему: 
"Реалізація права громадян на отримання житла з 
житлового фонду соціального призначення"

5
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Народні депутати України

01369/08-08 Депутатське звернення02/13-18
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про повернення фінансового ресурсу до місцевого 
бюджету Василівського р-ну

6
07.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01297/08-18 Лист11/15-Г302856.1
Про порушення Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" у відношенні гр. Гурицької 
Г.П.

7
05.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

01397/08-48 Лист3/33/28/1-288
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про виділення коштів на потреби частини

8
05.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01301/08-44 Листб/н
ГС "ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНИ"
Про конкурс "Краща громадська ініціатива 
України-2017"

9
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01520/08-22 Лист4
ГС "СПІЛКА УЧАСНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО 
АВТОДОРОЖНЬОГО РУХУ"
Про підготовку до проведення весняно-польових 
робіт у 2018 році

10
12.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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01535/08-32 Лист1/2-18
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про об'єднання батьківських громад у реалізації 
світової програми Асамблеї ООН

11
13.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Заявник

01353/08-40 Листб/н
ФЕКЛІСТОВА Т.О.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

12
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01345/08-37 Лист44/08
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР 
НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ"
Про співробітництво

13
01.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01372/08-40 Лист1/12/11-12/183
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 
ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

14
25.01.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01377/08-22 ЛистЕЕЦ-17/879
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" ФІЛІЯ ЕНЕРГОЗБУТ" 
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ"
Про баланс розподілу граничної величини 
споживання електричної потужності на березень 
2018 року

15
07.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01381/08-41 Лист19
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про проведення обласної спостережної ради

16
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01395/08-33 Лист539
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про проведення моніторингу національних витрат 
на протидію епідемії ВІЛ/СНІД в Україні за 2016 
рік

17
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01456/08-38 Лист03/116
ДП "ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ"
Про передплату видань Міністерства юстиції 
України

18
12.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01459/08-37 Лист12-02-2018
МІЖНАРОДНЕ ГРОМАДСЬКЕ  ОБ`ЄДНАННЯ 
"БЛАГОДІЙНІСТЬ ДІТЯМ"
Про проведення 27.04-01.05.2018 міжнародного 
фестивалю-конкурсу "ДІТИ ПЛАНЕТИ"

19
12.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01470/08-32 Лист299/32/38
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
Про проведення наукової експертизи у сфері права 
та економіки

20
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Посольства, консульства

01536/08-41 Лист07/02-18
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО БРАЗИЛІЇ В М. 
ДНІПРО
Про поїздку делегації до Бразилії 13-27.04.2018

21
07.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

01355/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА-ВИКЛИК у судове засідання у справі за 
позовом ТОВ "Запоріжтеплоенерго"

22
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01530/08-49 ЛистК/9901/1707/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу Молошної О.Л.

23
07.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

01531/08-49 Ухвала910/233/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

24
05.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

01514/08-33 Лист021/03
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про проведення акції "Почуй світ!" 02-22.04.2018

25
15.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01360/08-18 Лист0201-18
Про звернення громадян, які надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом січня 2018 року

26
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01340/08-06 Доручення47406/4/1-17
(П. Розенко) Про посилення соціального захисту 
осіб, які постраждали під час участі у масових 
акціях громадського протесту, що відбулися у 
період з 21.11.2013 по 21.02.2014, а також членів 
сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у 
зазначених акціях

27
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01341/08-06 Доручення6271/125/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту інвалідів

28
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01342/08-06 Доручення50130/54/1-17
(П. Розенко) Про забезпечення права осіб з 
інвалідністю на освіту

29
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01343/08-03 Постанова57
Про затвердження критеріїв оцінки допустимості 
державної допомоги суб'єктам господарювання для 
забезпечення розвитку регіонів та підтримки 
середнього та малого підприємництва

30
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01344/08-06 Постанова49
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 07.03.2012 № 176 

31
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01408/08-06 Доручення5430/1/1-18
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори в Україні у 
січні 2018 року

32
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01409/08-06 Доручення4776/1/1-18
(П. Розенко) Про збільшення обсягу додаткової 
дотації з державного бюджету

33
13.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01410/08-06 Доручення17838/19/1-17
(П. Розенко) Про забезпечення безперешкодного 
доступу осіб з інвалідністю до об'єктів фізичного 
оточення

34
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01411/08-17 Лист369/0/3-18
(В. Бондаренко) Про стан реалізації проектів 
регіонального розвитку, що фінансувалися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку

35
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01412/08-06 Доручення3311/1/1-18
(С. Кубів) Про план дій з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 
року

36
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01413/08-06 Доручення3550/1/1-18
(В. Гройсман) Про звернення громадян на урядову 
"гарячу лінію" у ІV кварталі 2017 року

37
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01414/08-06 Доручення28547/79/1-16
(С. Кушнір) Про відновлення будівництва об'єкту 
"Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. 
Запоріжжя"

38
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01415/08-03 Постанова300
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

39
26.04.2017від

№
від 13.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01416/08-03 Постанова64
Про внесення змін до постанов КМУ від 04.03.2002 
№ 256 і від 02.04.2005 № 261 

40
25.01.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01417/08-03 Постанова1100
Про внесення змін до Положення про набори 
даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних

41
20.12.2017від

№
від 13.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01443/08-06 Доручення3127/3/1-18
(В. Федорчук) Про підсумки діяльності Кабінету 
Міністрів України щодо захисту прав дитини у 
2017 році

42
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01445/08-06 Доручення3373/2/1-18
ПП "ОПАЛ"
Про доцільність перебування на посаді голови 
Вільнянської РДА Руденка О.А.

43
12.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01525/08-06 Доручення2898/1/1-18
(В. Гройсман) Про фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення

44
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01526/08-06 Доручення5387/1/1-18
(С. Кубів) Про бронювання військовозобов'язаних

45
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01365/08-22 ЛистЦЦР-14/18
Про участь у засіданні з питань обговорення 
проекту постанови НКРЕКП 14.02.2018 (м. Київ)

46
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01442/08-22 Лист03/31-1197
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку виведення з експлуатації 
магістральних трубопроводів нафти, газу та 
продуктів їх переробки"

47
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

01479/08-20 Лист22/4.1-625-18
Про виконання Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України

48
13.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01528/08-41 Лист413/21-180/4/2-3
Про спільну проектну діяльність по лінії 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2018 році

49
09.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

01533/08-38 Лист12-04/14-02
Про розміщення соціальної реклами 16-23.02.2018

50
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01534/08-38 Лист13-02/14-02
Про розміщення соціальної реклами 
23.02-05.03.2018

51
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01429/08-22 Лист22/Л-07
ЕКСПЕРТНА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Про участь у засіданні Експертної ради 16.02.2018 
(м. Київ)

52
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01449/08-22 Лист485/25/14-18
Про розкриття інформації з питань ремонту доріг 
місцевого значення

53
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01478/08-22 Лист501/12/14-18
Про участь у нараді щодо проблемних питань, які 
виникають під час організації перевезень вантажів 
через морські торговельні порти України 
23.02.2018

54
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01358/08-34 Лист1000/14
Про участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу 
"Співпраця-2018" 16-17.03.2018 (Київська обл.)

55
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01498/08-34 Лист1083/3.3
Про співпрацю з представниками Церков та 
релігійних організацій, які відповідають за роботу з 
молоддю

56
12.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

01362/08-48 Лист300/1/С/462
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ
Про перевірку стану військового обліку

57
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01375/08-32 Лист1/11-1492
Про проведення 13-14.03.2018 наради керівників 
органів управління освітою

58
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01389/08-20 Лист1/9-82
Про використання залишків освітньої субвенції

59
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01390/08-28 Лист1/9-81
Про надання інформації щодо стану виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ

60
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01296/08-19 Лист7/19-1398
Про участь у он-лайн нараді з питань відбору 
проектів, які можуть фінансувати ся за рахунок 
коштів ДФРР 13.02.2018

61
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01302/08-26 Лист7/9-1320
Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків

62
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01352/08-20 Лист7/19-1436
Про фінансування будівництва футбольних полів зі 
штучним покриттям

63
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01392/08-20 Лист7/19-1359
Про використання субвенції на фінансування 
заходів соціально-екномічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

64
08.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01432/08-26 Лист7/9-1475
Про проведення селекторної наради з питань 
проходження опалювального сезону 2017/18 року 
22.02.2018

65
12.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01450/08-42 Лист7/13-1513
Про проведення інформаційних сесій з питань 
надання муніципальних послуг

66
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

01454/08-41 Лист7/12-1500
Про підготовку до проведення 6 СМК Хорватія

67
12.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01455/08-41 Лист7/12-1501
Про підготовку до проведення чергового СМК 
ОАЕ

68
12.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01474/08-28 Лист7/11-1536
Про пропозиції до Типового положення про 
регіональну комісію у справах увічнення пам'яті 
жертв війни та політичних репресій

69
13.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01505/08-26 Лист7/9-1590
Про надання інформації щодо виконання 
регіональних програм модернізації систем 
теплопостачання

70
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01507/08-28 Лист7/15-1612
Про участь у відео-нараді з питань визначення 
кошторисної заробітної плати у будівництві 
замовниками будівництва 19.02.218

71
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01508/08-22 Лист7/9-1424
Про Методичні рекомендації щодо важливості 
підвищення енергетичної ефективності будівель

72
09.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01509/08-24 Лист7/9-1589
Про виконання Плану роботи постійної робочої 
групи з питань житлового забезпечення ромів на 
2018 рік

73
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01512/08-19 Лист7/19-1632
Про виконання протокольного рішення щодо 
попереднього відбору проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів ДФРР

74
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01338/08-43 Лист2666/0/2-18/40
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання виготовлення посвідчень і нагрудних 
знаків ветеранів війни"

75
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01339/08-35 Лист2546/0/2-18/37
Про участь у семінарі щодо ведення Державного 
реєстру майнових об'єктів оздоровлення та 
відпочинку дітей 26-27.02.2018 (м. Київ)

76
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01363/08-28 Лист2653/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

77
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01364/08-35 Лист2578/0/2-18/37
Про виконання протокольного рішення 
Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства

78
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01407/08-36 Лист2740/0/2-18/37
Про участь у селекторній нараді 16.02.2018

79
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01444/08-28 Лист2817/0/2-18/22
Про кількість облікованих внутрішньо 
переміщених осіб

80
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01451/08-28 Лист2790/0/2-18/42
Про впровадження в ОТГ моделі адміністрування 
надання послуг з соціальної підтримки за 
принципом "єдиного вікна"

81
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01452/08-35 Лист2688/0/2-18/38
Про участь у семінарі з питань впровадження 
гендерної політики 27.02-01.03.2018 (м. Київ)

82
09.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01480/08-36 Лист2979/0/2-18/37
Про перенесення терміну проведення селекторної 
наради на 27.02.2018

83
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01494/08-33 Лист121/0/76-18/293
Про надання інформації щодо лікування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

84
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01497/08-33 Лист2992/0/2-18/21
Про сприяння у забезпеченні медичною 
реабілітацією застрахованих громадян

85
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01515/08-28 Лист2934/0/2-18/22
Про внесення змін до переліку населених пунктів, 
на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження

86
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

01388/08-20 Наказ133
Про затвердження паспорта бюджетної програми 
на 2018 рік

87
08.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01393/08-20 Лист07010-07-21/367
Про розподіл залишків коштів освітньої субвенції

88
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01423/08-20 Лист26040-12/2-7/38
Про надання рекомендацій щодо проведення 
верифікації надання субсидій

89
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01435/08-28 Лист5047-1-19/13-13
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які перебувають у процедурах банкрутства

90
09.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

01308/08-31 Лист10680/02-23/01
Про участь у Меморандумі від 27.04.2015

91
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01476/08-33 Лист01/03-28/00424
Про медичний супровід на 15.02.2018

92
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01541/08-22 Лист124/09
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Про організацію маршруту

93
06.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

01436/08-19 Лист337/21-12
Про заходи щодо подолання депресивності м. 
Токмак

94
29.01.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01378/08-20 Лист01-0839/26
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

95
02.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

01368/08-08 Депутатське звернення09/02/18-01МР
ДМР ПРАСОЛ М.В.
Про вирубку дерев в сквері ім. Пушкіна у м. 
Запоріжжі

96
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01373/08-40 Лист03/03-32/00367
Про надання КП "ЦУІТ" висновків щодо 
погодження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної діляки

97
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01485/08-49 Лист0488/1
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ
Про пояснення щодо позову ДП "ДГ "Еліта"

98
09.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

01311/08-08 Депутатське звернення11
Про звернення депутатів міськради щодо внесення 
змін до рішення облради від 30.11.2017 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2018 рік"

99
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

01472/08-26 Лист02-01-21/945
Про оновлення обладнання КП "Водоканал"

100
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01473/08-20 Лист02-01-21/949
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання гусеничного бульдозеру та контейнерів 
для збору ТПВ

101
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

01419/08-20 Лист274/02-01-15
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопроводу по вул.Ак.Вернадського 

102
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01420/08-20 Лист273/02-01-16
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопроводу по вул.Л.Українки б.49

103
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
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

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

01537/08-49 Лист02-01-17/0555
Про заяву щодо відстрочення виконання рішення 
Господарського суду Запорізької області від 
12.06.2017 по справі № 908/44/17

104
12.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

01349/08-20 Лист270
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ
Про придбання автомобілів

105
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ 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

01319/08-08 Депутатське звернення08/02/18МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про перевірку КУ "Веселівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

106
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01481/08-08 Депутатське звернення8
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про надання інформації щодо об'єднання 
територіальних громад

107
12.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Обласна рада

01382/08-20 Лист01-26/0124
Про виділення додаткових асигнувань в 2018 році 
по КФК 0110150

108
13.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01399/08-54 Лист0433/01-11
Про виділення коштів для придбання техніки щодо 
утримання дренажних та ливневих мереж

109
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
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

01400/08-54 Лист0442/01-13
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання стерилізаторів

110
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01401/08-54 Лист0430/01-11
Про виділення коштів на будівництво 
каналізаційної мережі музею-заповіднику "Садиба 
Попова"

111
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01402/08-54 Лист0483/01-13
Про перепрофілювання комунальних установ

112
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01403/08-54 Лист0587/01-11
Про виділення коштів для погашення 
заборгованості КП "Універс"

113
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01404/08-54 Лист01-26/0123
Про підготовку проектів рішень щодо виконання 
обласних програм

114
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01430/08-54 Лист01-26/0129
Про перерозподіл додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

115
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01461/08-54 Лист0519/01-11
КУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
"ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на утримання служби 
екстреної медичної допомоги

116
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01462/08-54 Лист0536/01-11
НПП "ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення коштів на видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики для НПП 
"Великий Луг"

117
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01463/08-54 Лист0537/01-11
Про виділення коштів на відновлення дорожнього 
покриття у м.Бердянську

118
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01464/08-54 Лист01-26/0131
Про підготовку проектів рішень щодо виконання 
обласних програм

119
14.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01522/08-54 Розпорядження23-р
Про скликання двадцятої сесії Запорізької обласної 
ради сьомого скликання 01.03.2018

120
15.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01539/08-49 Лист3187/01-17
Про заперечення Запорізької обласної ради на 
заперечення ГУ ДФС у Запорізькій області на 
відзив по справі № 808/1699/17

121
15.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

01434/08-22 Лист1/10-01-69
Про погодження розміру автостанційного збору на 
2018 рік

122
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01437/08-22 Лист001-16/2489
Про забезпечення електропостачання споживачів

123
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

01386/08-43 Лист1/09-17-115
Про нагородження Симоненко В.А. (інші)

124
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01406/08-22 Лист11-193
При вирішення питання щодо експортного мита на 
феросплави

125
08.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

01425/08-48 Лист3/26/6-215
Про проведення перевірки стану захищеності 
будівлі Запорізької облдержадміністрації 
15.02.2018

126
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

01333/08-29 Лист01.17/797
Про виконання заходів з забезпечення вимог 
пожежної та техногенної безпеки

127
05.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

01307/08-43 Лист03-51/3215
Про нагородження Курносової О.І.

128
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

01468/08-22 ЛистДН-3 04/135
Про укладення договорів на компенсацію за 
перевезення пасажирів пільгових категорій

129
12.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01305/08-26 Листб/н
ТОВ "АЛЕКС"
Про переоформлення ліцензії на водопостачання та 
водовідведення

130
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01331/08-26 Лист05/106
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості за послуги з 
розподілу природного газу

131
30.01.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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01332/08-22 Лист01/44
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу 

132
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01418/08-20 Лист63
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про виділення коштів на стабілізацію 
фінансово-економічного стану підприємства

133
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01421/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції 13.03.2018

134
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01439/08-20 Лист4
ТОВ "МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД № 1"
Про реєстрацію податкових накладних

135
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01440/08-22 Лист05-18
ТОВ "СОНЕРАГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

136
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01441/08-22 Лист13/02-18
ТОВ "ВІСМА ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

137
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01460/08-40 Лист4/18
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГРАЦИЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки

138
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01483/08-22 Лист18
ТОВ "АТП АСА"
Про ситуацію навколо проведення технічного 
контролю транспортних засобів по Запорізькому 
регіону

139
12.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01518/08-39 Листб/н
ТОВ "АГРО-Р"
Про договори водних об'єктів

140
16.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01519/08-40 Лист53
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про укладення договору оренди землі

141
13.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01529/08-26 Лист23
ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ МІЧУРІНА"
Про переоформлення ліцензії та централізоване 
водопостачання та водовідведення

142
13.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01438/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 01.03.2018

143
14.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01475/08-21 Лист02/18
ДО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про організацію академічного бізнес-інкубатору на 
базі Запорізького державного медичного 
університету

144
13.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01516/08-26 Лист4
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОБУДІВЕЦЬ"
Про проведення водопроводу для поливу садових 
ділянок

145
10.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

01517/08-20 Лист01/155
Про виділення коштів для фінансової допомоги

146
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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01495/08-37 Лист8
ГО "БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ"
Про надання допомоги на проведення фестивалю 
творчості інвалідів "Повір у себе" 26-29.05.2018

147
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01521/08-44 Лист15022018
ГО "СУСПІЛЬНА ВЗАЄМОПОМІЧ"
Про проведення заходу УПЦ московського 
патріархату 25.02.2018

148
15.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01315/08-26 Лист51
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ПОЛОГІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про переоформлення ліцензії на водопостачання та 
водовідведення

149
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01329/08-26 Лист6
КП "ВИСОКЕ"
Про переоформлення ліцензії на водопостачання та 
водовідведення

150
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01330/08-26 Лист07
КП "ПРИШИБ"
Про переоформлення ліцензії на водопостачання та 
водовідведення

151
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

01424/08-49 Лист316/70/18
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про запит щодо місця проживання Мельник Г.М.

152
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01465/08-22 Листб/н
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про реалізацію енергозберігаючих заходів

153
14.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади
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01351/08-40 Лист45
ДНЗ "БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

154
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01374/08-40 Лист01-11/182
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

155
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01295/08-16 Лист04-01/347
(В. Ковальчук) Про організацію проведення 
дитячих пришкільних таборів з поглибленим 
вивченням англійської мови "Go Gamp"

156
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

01391/08-16 Лист43-01/81
(Р. Павленко) Про заходи щодо вшанування Дня 
Героїв Небесної Сотні 20.02.2018

157
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01467/08-16 Лист04-01/362
(В. Ковальчук) Про участь у заходах з відзначення 
Дня Героїв Небесної Сотні 18-20.02.2018 (м. Київ)

158
14.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01506/08-16 Лист09-07/57
(Н. Анненкова) Про семінар з питань організації 
змагань "Ігри нескорених" 22.02.2018

159
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01523/08-16 Лист04-01/367
(В. Ковальчук) ГО "ХЕЛПЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про екологічну ситуацію у м. Запоріжжі

160
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Президент України

01527/08-02 Указ11/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Соборності України

161
20.01.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Більмацька райдержадміністрація

01466/08-22 Лист01-16/0131
Про термінову реконструкцію дорожнього 
покриття автодороги Т08-19 Більмак до а/д М 14

162
14.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01503/08-22 Лист01-39/204
Про розміщення виробництва карбіду кремнію на 
території Степногірської селищної ради

163
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01502/08-33 Лист01-01-2711/073
Про проведення перевірки діяльності Веселівської 
центральної районної лікарні

164
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01426/08-20 Лист055/01-31
Про виділення коштів на підвідний газопровід до с. 
Добропілля

165
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01427/08-20 Лист053/01-31
Про виділення коштів на підвідний газопровід до с. 
Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, 
Рівнопілля

166
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01428/08-20 Лист054/01-31
Про виділення коштів на підвідний газопровід до с. 
Мирне

167
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01431/08-22 Лист0229/01-22
Про потребу в громадському транспорті

168
08.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01504/08-22 Лист01-22/061
Про ремонт автодоріг

169
12.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

24
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01300/08-20 Лист01-01-16/0123
Про уточнення комерційних пропозицій

170
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01321/08-20 Лист0122/01-01-16
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

171
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01322/08-20 Лист01-01-16/0120
Про виділення коштів на підвідний газопровід до 
села Зелене

172
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01323/08-20 Лист01-01-16/0119
Про виділення коштів на підвідний газопровід до 
сіл Трудове, Новоукраїнка, Київське та Сорочино

173
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01324/08-20 Лист01-01-16/0118
Про виділення коштів на підвідний газопровід до 
с.Софіївка

174
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01325/08-20 Лист01-01-16/0117
Про виділення коштів на підвідний газопровід до 
сіл Новосолоне та Підгірне

175
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01326/08-43 Лист01-01-16/0126
Про нагородження Ковальової Л.О.

176
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01327/08-43 Лист01-01-16/0127
Про нагородження Харківської Г.Т.

177
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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документа

01328/08-42 Лист01-01-16/0125
Про встановлення надбавки Грянистому В.І.

178
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01309/08-20 Лист01-15/102
Про виділення коштів для будівництва підвідного 
газопроводу до с. Приморський Посад

179
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01310/08-20 Лист01-15/103
Про виділення коштів для будівництва підвідного 
газопроводу до с. Володимирівка

180
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01500/08-20 Лист01-20/0181
Про дотації на утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

181
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01501/08-39 Лист01-23/0183
Про передачу деревних насаджень на адресу ТОВ 
"Приморська вітроелектростанція"

182
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Гуляйпільська райрада

01312/08-08 Депутатське звернення52/01-18
Про збільшення дотації на утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

183
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райрада

01370/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ БОРОДАЙ В.М.
Про здорожчання проїзду в приміському 
транспорті Оріхів - Запоріжжя

184
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райрада
26
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01299/08-08 Депутатське звернення19/01-15
Про звернення депутатів райради щодо внесення 
змін до рішення облради від 30.11.2017 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2018 рік"

185
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ 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

01313/08-08 Депутатське звернення01
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про звернення депутатів сільради щодо внесення 
змін до рішення облради від 30.11.2017 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2018 рік"

186
06.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01314/08-08 Депутатське звернення01-20/0178
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про звернення депутатів сільради щодо внесення 
змін до рішення облради від 30.11.2017 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2018 рік"

187
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01316/08-08 Депутатське звернення09
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про звернення депутатів сільради щодо внесення 
змін до рішення облради від 30.11.2017 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2018 рік"

188
31.01.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01317/08-08 Депутатське звернення03
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про звернення депутатів сільради щодо внесення 
змін до рішення облради від 30.11.2017 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2018 рік"

189
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01337/08-08 Депутатське звернення02-121/188
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про звернення депутатів селищної ради щодо 
внесення змін до рішення облради від 30.11.2017 № 
63 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

190
02.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

27



№
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

01346/08-27 Лист98/01-23
АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення ситуації з об`єднанням 
територіальних громад

191
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01347/08-27 Лист217
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про надання інформації щодо ОТГ

192
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01348/08-27 Лист0215
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання роз`яснень щодо встановлення меж 
села Семенівка

193
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01350/08-20 Лист195
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання сміттєвозів

194
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01379/08-30 Лист02-01-47/66
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про створення робочої групи щодо ОТГ

195
05.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01380/08-30 Лист106
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦ ЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо створення ОТГ

196
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01433/08-08 Депутатське звернення01-02-10/152
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про звернення депутатів сільради щодо внесення 
змін до рішення облради від 30.11.2017 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2018 рік"

197
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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

01453/08-27 Лист01-30/101
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

198
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01458/08-40 Лист01-13/136
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про незаконне розміщення автозаправочної станції 
на земельній ділянці

199
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01490/08-20 Лист01-13/
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування робіт з реконструкції будівлі 
Балабинського НВК "Школа І-ІІІ ст. - гімназія 
"Престиж"

200
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01510/08-23 Лист104
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснення щодо використання води з 
водойм (ставків) для оприскування 
сільськогосподарських культур

201
15.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01511/08-26 Лист353
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

202
15.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

01354/08-51 Лист03-05/0088
Про трансляцію он-лайн наради 13.02.2018

203
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01532/08-42 Лист61/03-17
Про продовження навчання з мовної підготовки

204
13.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

01356/08-49 Лист22ц/778/1404/18
Про апеляційну скаргу за позовом заступника 
прокурора Запорізької області

205
06.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01357/08-49 Лист22-ц/778/718/17
Про судову повістку на 27.03.2018

206
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01538/08-49 Лист22-ц/778/381/18
Про судову повістку на 17.04.2018

207
13.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01405/08-20 Лист06.2-09/58-1872
Про стан використання субвенцій

208
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01491/08-40 Лист13-8-0.8-1156/2-
Про погодження планів роботи на 2018 рік

209
08.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

01387/08-43 Лист08.2.11/819
Про нагородження Па кети Е.А. (інші)

210
08.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01366/08-46 Лист521/2/6-2018
Про надання інформації щодо дозвільної 
документації ПАТ "ЗАлК"

211
02.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

01447/08-43 Лист445/04/3-18
Про нагородження Людвік К.С. (та інші)

212
13.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01486/08-46 Лист1252/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів стосовно КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
освіти"

213
12.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01487/08-46 Лист1341/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів стосовно 
Департаменту капітального будівництва ЗОДА

214
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01488/08-46 Лист1370/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо проведення заходу 
"Врожай-2016"

215
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

01396/08-37 Лист12-19/1035
Про розміщення інформації на сайті 
обладміністрації 

216
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

01398/08-20 Лист333/9/08-01-07-0
Про звіти ГУ ДФС у Запорізькій області станом на 
01.02.2018

217
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01383/08-48 Лист247
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку в ТОВ "ЗТМК"

218
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01457/08-48 Лист248/2
Про акти перевірки організації і ведення 
військового обліку в ВП "Запорізька АЕС" та 
виконавчому комітеті Енергодарської міської ради

219
09.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ 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 
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Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

01318/08-39 Лист23-р
Про засідання екологічної ради 13.02.2018

220
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01336/08-39 Лист20-р
Про впровадження екологічного моніторингу у 
Запорізькому регіоні

221
09.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01499/08-21 Лист8-Ф
Про проведення спільного засідання 20.02.2018

222
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01359/08-48 Лист258
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про проходження медкомісії військовозобов'язаних

223
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01469/08-48 Лист6-2/584
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про будівництво опорних пунктів

224
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01489/08-46 Лист43/4/15
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про виконання будівельних робіт з реконструкції 
КУ "Обласний протитуберкульозний диспансер" 
ЗОР

225
15.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01540/08-46 Лист04/5-1717-16
Про надання копій документів щодо 
фінансово-господарських операцій з ТОВ 
"Комунтех" та ТОВ "БК "Запоріжжя-Буд"

226
14.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна
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№
з/п
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01448/08-21 Лист02-13-00768
Про надання інформації щодо продовження 
термінів дії договорів оренди державного 
нерухомого майна

227
07.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01303/08-46 Лист59/5/4-152нт
Про електронні повідомлення із закликами до 
вчинення протиправних дій

228
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01320/08-46 Лист59/3/4-138нт
Про звернення до медичних установ зі скаргами на 
радіоактивні опіки

229
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01335/08-46 Лист59/19/1-38-нт
Про кризовий стан ряду підприємств м.Мелітополь

230
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01367/08-46 Лист59/11-573н/т
ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ САНЖАРА О.В.
Про перебування на посаді Охрімівської сільської 
ради Дєдушева Ю.О.

231
09.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01482/08-46 Лист59/14/480нт
Про передачу документів слідства

232
13.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01484/08-46 Лист59/6/2-132нт
Про розміщення ТОВ "Біляївський збагачувальний 
комбінат" на території Павлівської сільської ради

233
24.01.2018від

№
від 15.02.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01492/08-43 Лист04-08-09-15/717
Про нагородження Кіндрась І.І. (та інші)

234
09.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

01334/08-22 Лист0639/0/60-18
Про заходи з підвищення рівня безпеки 
судноплавства у навігацію 2018 року

235
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01304/08-07 Постанова17
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

236
08.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01477/08-45 Лист21-28-229
Про тренінг "Взаємодія органів Державного 
реєстру виборців з виборчими комісіями"

237
14.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

01361/08-37 Лист4.1.1-843/1-18
Про стан виконання плану заходів з реалізації 
Концепції державної міграційної політики 
(нагадування)

238
12.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01384/08-42 Лист01-1688/282
Про погодження призначення Гарькушки В.В.

239
06.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01394/08-22 Протокол наради 
(засідання)

б/н
Про питання будівництва автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя

240
08.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01513/08-22 Лист495/1/13-5
Про участь у семінарі з питань кошторисного 
ціноутворення в дорожньому господарстві 
21-23.03.2018 у м. Чернівці

241
13.02.2018від

№
від 16.02.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

01496/08-43 Лист803/7/11-18
Про нагородження Івасенко В.І.

242
12.02.2018від

№
від 15.02.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

34



№
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

01371/08-42 Лист23-11/42
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації 

243
07.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01376/08-42 Лист23-11/34
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у лютому 2018 року

244
06.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01422/08-47 Лист30-18/6203/18
Про утворення (визначення) уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції

245
12.02.2018від

№
від 13.02.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

01298/08-41 Лист415/02.0-7.2
Про участь у Х ярмарку китайських інвестицій за 
кордон 15-16.09.2018 в м. Пекін (Китай)

246
07.02.2018від

№
від 12.02.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

01446/08-37 Лист01/236
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про експонування інформаційно-просвітницьких 
стендів

247
09.02.2018від

№
від 14.02.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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