
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.03.18 по 16.03.18

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
Голова ОДА

02360/08-09 Протокольне доручення2
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ
п.3; п.4; п.5; п.9   Антонов   А.М. (березень 2018 
року- До 27.03.2018) 
п.2 голови Василівської та Пологівської РДА. (До 
01.04.2018)
п.6 Бєлевцов С.В. ( квітень 2018 - До 25.04.2018)
п.7 Бєлевцов С.В. ( перше півріччя 2018 - До 
25.06.2018)
п.8 Поляков А.В.   квітень 2018 - До 25.04.2018()

1
13.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ паперовий паперова

Заступники голови ОДА

02369/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Служба у справах дітей)
Про внесення змін до реєстру посад державної 
служби обласної державної адміністрації

2
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02371/08-31 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Державний архів)
Про надання дозволу Державному архіву Зап.обл. 
на укладання прямого договору для вивезення ТПВ

3
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02433/08-43 Доповідна запискаб/н
Про присвоєння почесного звання Лебедєвій С.Л.

4
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02472/08-29 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В (Департамент ЦЗ населення)
Про забезпечення працівників ОДА і обласної ради 
засобами індивідуального захисту органів дихання 
від небезпечних хімічних речовин

5
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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02476/08-39 Доповідна запискаб/н
Про підготовку звіту ОДА щодо виконання 
Програми штучного розведення водних біоресурсів

6
16.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02510/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про фінансування капітального ремонту будинку 
культури

7
16.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

02319/08-08 Депутатське звернення04-34/13-45023
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про виконання Рекомендацій "Про інформацію 
Рахункової палати України щодо результатів 
аудиту проекту "Модернізація соціальної 
підтримки населення України", що підтримується 
коштами МБРР"

8
05.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02320/08-08 Депутатське звернення04-34/13-45114
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про виконання Рекомендацій "Щодо подальших 
дій органів державної влади в проведенні 
верифікації соціальних виплат та пенсій"

9
05.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02437/08-08 Депутатське звернення04-25/15-238(48
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про звернення Шпилько Л.М. щодо важкого 
матеріального становища 

10
07.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02440/08-15 Лист04-25/04-260(52
КОМІТЕТЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про проведення 21.03.2018 засідання "круглого 
столу" "Раптова серцева см ерть-фактори та щляхи 
профілактики"

11
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

2
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02477/08-08 Депутатське звернення02/18-19
БАНДУРОВ В.В.
Про нагородження Авраменко Н.В.

12
21.02.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

02348/08-25 Лист18.06.03
НДІ ІННОВАЦІЙНОГО БУДІВНИЦТВА УАН 
УКРАЇНИ
Про виконання робіт щодо інноваційних технологій 
у будівництві

13
06.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Військові частини

02370/08-48 Лист3/33/26-633
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про вирішення питання матеріально-технічного 
забезпечення блокпостів

14
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02446/08-43 Лист3/33/24-663
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Краснікова В.В. (інші)

15
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Громадські об'єднання

02430/08-44 Лист
ГО "РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на проведення оглядових 
екскурсій по ОДА для школярів і студентів

16
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02448/08-47 Лист274
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ШТАБ"
Про співробітництво

17
27.02.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

02455/08-28 Лист9
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ ПРАВ 
ВЕТЕРАНІВ-ДІТЕЙ ВІЙНИ"
Про внесення змін до Пенсійної реформи щодо 
соціального захисту дітей-війни

18
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

3
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02456/08-44 Лист02/03-18
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК"
Про відзначення 100-річчя прикордонної охорони

19
02.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02458/08-23 Лист3
ВП ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ" 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про співробітництво

20
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02270/08-41 Лист58/2/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у V Всеукраїнському Форумі інституцій 
місцевого розвитку 14.03.2018 (м. Київ)

21
01.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02314/08-41 ЛистPUIG/2018/JP/03
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРЧА 
ПАЛАТА
Про участь у ІІІ Польсько-Східній конференції 
14-15.06.2018 у м. Люблін (Польща)

22
08.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02286/08-28 Лист03/405/03-05
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про участь у нараді з питань вимушених 
переселенців 20.03.2018 (м. Херсон)

23
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02294/08-41 Лист208/3
ОРГКОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ВИСТАВКИ
Про запрошення на Міжнародну будівельну 
виставку 20-23.03.2018 (м. Київ)

24
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4
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02309/08-33 Лист134/1
ТОВ "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК"
Про громадську ініціативу "Забезпечимо 
збереження життя"

25
27.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02318/08-33 Лист99
ПРОЕКТ "ЗАРАДИ ЖИТТЯ"
Про підтримку проекту

26
06.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02330/08-22 Лист19.1-34-184
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про Інформаційний довідник для застосування у 
дорожньому господарстві

27
03.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02335/08-38 Лист82
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ
Про сплату заборгованості за друк газети 
"Запорізька правда"

28
22.02.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02356/08-41 Лист03-18/06
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь у конференції "Прозорі та фінансово 
здорові органи місцевого самоврядування в 
Україні" 20.03.2018

29
06.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02366/08-41 Лист13/03-18-02
УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про проведення 09.04-11.04.2018 у м.Дубай 
інвестиційного форуму

30
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02368/08-41 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ"
Про співробітництво

31
06.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

5
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02375/08-41 Лист1712-3/89
КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Про Міжнародні програми для бізнесу

32
07.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02382/08-22 Лист5/76
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І. ДОЛІШНЬОГО НАНУ"
Про науково-аналітичну записку "Розвиток 
промислового сектора економіки регіонів України: 
тенденції та ефективність"

33
06.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02393/08-32 Листб/н
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "РОЗУМНИКИ"
Про виробництво сучасного обладнання для 
навчальних закладів

34
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02396/08-33 Лист08/02-4
ТОВ "КОМПАНІЯ TREDEX"
Про реалізацію проекту розвитку телемедичної 
мережі ЕКГ діагностики

35
08.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02399/08-40 Лист5
ФОП ДЕРКАЧ О.А.
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

36
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02426/08-41 ЛистUKR/PRO/2018/
ОФІС ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про проведення 26.03.2018 зустрічі 

37
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02428/08-22 ЛистЕЕЦ-17/1618
ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної енергії на квітень 2018 
року

38
06.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02432/08-37 Лист1117
ТОРЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про надання книг з історії Запорізької області

39
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02444/08-40 Листб/н
ФОП ТРУСОВА Л.А.
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

40
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02457/08-28 Лист168/2018
UNFPA В УКРАЇНІ
Про проведення 23.03.2018 семінару щодо протидії 
домашньому насильству

41
13.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02465/08-32 Лист02-05/171
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ  
Про вирішення проблем з фінансовим 
забезпеченням закладів і установ освіти

42
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02478/08-32 Лист302-2018
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ"
Про проведення 20.03.2018 виїзного семінару

43
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02490/08-40 Листб/н
МАКАРОВА Т.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою по відведенню земельної ділянки

44
16.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02505/08-44 Лист1
ГО "ЦЕНТР UA"
Про участь у Всеукраїнській кампанії 
"ЗВІТИ.НАЖИВО"

45
07.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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02506/08-41 ЛистGUF/006/85
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
ЗАРАДИ РОЗВИТКУ"
Про проведення 26.04.2018 ІІ Фінансового ярмарку 
малого та середнього бізнесу

46
12.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02516/08-40 Лист02-39/57/18
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ШВАЧКА С.В.
Про надання інформації про право власності ФОП 
Толкачова М.В. на земельні ділянки, що 
знаходяться на території області

47
28.02.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Посольства

02425/08-41 Лист02-15/100
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про проведення 10.04-14.04.2018 виставки "Made 
in Belarus"

48
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

02305/08-49 Ухвала908/38/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА про призначення справи до розгляду на 
20.03.2018

49
03.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02513/08-49 Ухвала826/19423/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про прийняття адміністративної справи до 
провадження за позовом Балакан Т.А.

50
07.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02514/08-49 Ухвала826/19423/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про прийняття адміністративної справи до 
провадження за позовом Балакан Т.А.

51
07.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02380/08-18 Лист0400-18
Про Інформаційно-аналітичну довідку щодо 
опрацювання звернень, які надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом лютого 2018 року

52
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02272/08-06 Доручення3373/5/1-18
(Г. Зубко) ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про звернення ТОВ "ВІБО-ТРАНС" щодо 
вирішення ситуації з реалізацією інвестиційного 
проекту

53
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02273/08-06 Доручення02/89
(В. Кириленко) НДУ ЯРОШ Д.А.
Про ремонт шкільного автобуса для КЗ 
"Шевченківська ЗОШ І-ІІ ступенів"

54
23.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02274/08-06 Доручення2045/1/1-18
(С. Кубів) Про будівництво інженерних споруд

55
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02275/08-06 Доручення8136/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про відключення від електропостачання КП 
"Високе" Михайлівського р-ну

56
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02276/08-06 Доручення8211/1/1-18
(П. Розенко) Про надання інформації щодо 
імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та 
заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження

57
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02277/08-06 Доручення8252/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
КУЛЬТУРИ І ДУХОВНОСТІ
Про пропозиції до парламентських слухань на тему 
"Стан, проблеми та перспективи охорони 
культурної спадщини в Україні"

58
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02278/08-04 Протокол наради 
(засідання)

9204/0/1-18
(В. Гройсман) Про стан реалізації реформи галузі 
охорони здоров'я

59
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02279/08-03 Постанова116
Про деякі питання зарахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного на 
митну територію України пального до загального 
фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 
році

60
28.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02280/08-03 Постанова127
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, та визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) Міністерством освіти і науки, 
обласними, Київською міською державними 
адміністраціями

61
28.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02281/08-03 Постанова135
Про деякі питання визначення переліку посад 
працівників державних органів, які виконують 
функції з обслуговування

62
21.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02282/08-03 Постанова146
Про внесення зміни до Порядку передачі дарунків, 
одержаних як подарунки державі, Автономній 
Республіці Крим, територіальній громаді, 
державним або комунальним установам чи 
організаціям

63
28.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02283/08-03 Постанова55
Про деякі питання документування управлінської 
діяльності

64
17.01.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02324/08-06 Доручення48846/1/1-17
(Г. Зубко) Про реалізацію завдань Протокольного 
рішення за результатами засідання Ради 
регіонального розвитку від 20.03.2017

65
16.01.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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02362/08-03 Постанова144
Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, 
що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення 
розрахунків з постачальником природного газу, на 
якого покладено спеціальні обов'язки

66
28.02.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02481/08-06 Доручення10049/0/1-18
(П. Розенко) Про виконання Урядової програми 
"Доступні ліки"

67
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02482/08-06 Доручення8982/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВР З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

68
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02483/08-06 Доручення10428/0/1-18
(Г. Зубко) Про надання інформації щодо 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку

69
14.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02484/08-06 Доручення10445/0/1-18
(Г. Зубко) Про засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки

70
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02485/08-06 Доручення8596/2/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 18 січня 2018 р. № 2269 "Про 
приватизацію державного і комунального майна"

71
14.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02486/08-06 Доручення8505/1/1-18
(С. Кубів) Про проведення курсів з питань 
національної безпеки та оборони для керівників 
органів виконавчої влади 

72
12.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02487/08-06 Доручення8831/1/1-18
(П. Розенко) Про реалізацію Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року

73
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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

02488/08-06 Доручення9201/2/1-18
(В. Бондаренко) ВГО "АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ"
Про проведення семінарів щодо реалізації 
Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства на регіональному рівні 
(20.04.2018)

74
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02496/08-03 Постанова113
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 вересня 2015 р. №726

75
21.02.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02497/08-03 Постанова1106
Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, 
з однією сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони

76
25.10.2017від

№
від 16.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02498/08-06 Доручення9004/1/1-18
(Г. Пліс) Про компенсацію втрат місцевих 
бюджетів, пов'язаних з особливостями 
оподаткування плати за земельні ділянки надані для 
залізниць

77
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

02297/08-23 Лист58-13
УКРАЇНСЬКА КОРПОРАЦІЯ ПО 
ВИРОБНИЦТВУ М'ЯСА НА ПРОМИСЛОВІЙ 
ОСНОВІ "ТВАРИНПРОМ"
Про проведення семінару 22.03.2018

78
12.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

02461/08-20 Лист2106-11/10491-0
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 1 
квартал 2018 року

79
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02357/08-34 Лист1770/7.1
Про участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту 
29.03.2018

80
07.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

02351/08-48 Лист220/1351
Про погодження проекту Закону України "Про 
особливості державної політики у сфері 
протимінної діяльності"

81
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02493/08-43 Лист1/11-2629
Про присвоєння почесного звання Казанцевій Л.І.

82
07.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02287/08-33 Лист06.23/146/5973
Про надання інформації щодо проектів 
міжнародної технічної допомоги для втілення 
реформи охорони здоров'я

83
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02422/08-33 Лист10.3-17/562/5498
Про отримання лікарських засобів та медичних 
виробів

84
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02454/08-33 Лист04.01.14-6057
Про здійснення заходів щодо профілактики 
дитячого травматизму від опікової травми

85
07.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02475/08-33 Лист19.1-09-406/665
Про пропозиції щодо доступності та якості 
медичного обслуговування в сільській місцевості

86
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

02288/08-19 Лист12/20-36-227
Про проект Методичних рекомендацій щодо 
формування і реалізації стратегічних і програмних 
документів соціально-економічного розвитку ОТГ

87
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02317/08-26 Лист7/7-2373
Про надання інформації щодо розпорядника коштів 
в мережі на 2018 рік

88
06.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02325/08-26 Лист7/10-2466
Про оснащення будинків засобами обліку

89
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02359/08-20 Лист7/10-2526
Про напрямки використання субвенції по пільгам 
та субсидіям підприємствами теплоенергетики

90
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02377/08-19 Лист7/34-2557
Про реалізацію завдань Протокольного рішення за 
результатами засідання Ради регіонального 
розвитку від 20.03.2017 (№ 04720/08-09 *2017)

91
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02419/08-27 Лист7/14-2566
Про участь у стратегічній сесії зі створення та 
ведення містобудівного кадастру в Україні 
17.03.2018 (м. Житомир)

92
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02423/08-41 Лист7/12-2320
Про підготовку візиту в Україну Міністра Європи 
та закордонних справ Франції 22-23.03.2018

93
05.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02474/08-20 Лист7/19-2639
Про графіки введення в експлуатацію 
соціально-значущих об`єктів, які планується ввести 
в експлуатацію в 2-му кварталі 2018 році

94
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

02352/08-35 Лист4699/0/2-18/38
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів, до компетенції яких відносяться 
питання соціальної підтримки багатодітних сімей 
та жінок

95
09.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02353/08-32 Лист4759/0/2-18/20
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів, до компетенції яких відносяться 
питання виплат соціальної стипендії студентам 
вищих навчальних закладів

96
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02379/08-28 Лист4723/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

97
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02471/08-20 Лист4911/0/2-18/37
Про надання інформації щодо використання коштів 
бюджетної програми 

98
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02515/08-28 Лист5033/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо гуманітарної 
допомоги

99
16.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

02293/08-33 Лист01/03-31/00580
Про медичний супровід Дня пам'яті 08.04.2018 та 
15.04.2018

100
05.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02300/08-43 Лист02-42/161-1
Про нагородження Леонтьеву О.О.

101
02.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

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

02337/08-40 Лист477/02-01-15
Про надання дозволу КП "Житлосервіс" на 
розробку містобудівних умов та проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
території Новопавлівської сільської ради

102
06.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

02372/08-26 Лист01-1655/33
Про включення об`єкту "Реконструкція 
хлораторної" до програми "Питна вода на 2018 рік"

103
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

02342/08-39 Лист01-01-42/0843
Про надання копії рішення Запорізької обласної 
ради від 30.11.2017 № 31 "Про зміну меж та площі 
природно-заповідного фонду місцевого значення у 
місті Енергодар Запорізької області"

104
28.02.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька міська рада

02459/08-43 Лист03/03-27/00465
Про нагородження Буряка В.В.

105
20.02.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

02517/08-20 Лист08-09/328
Про перерозподіл коштів обласного фонду ОНПС

106
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ 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

02350/08-08 Депутатське звернення007/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про доукомплектування медичним обладнанням КЗ 
"Обласний перинатальний центр" ЗОР

107
13.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

02290/08-54 Рішення92
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 06.04.2017 № 68 "Про Програму штучного 
розведення (відтворення) водних біоресурсів 
Запорізької області на 2017-2021 роки"

108
01.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02321/08-54 Лист1088/01-27
Про засідання Комісії з питань покращення 
матеріально-технічного оснащення КУ 
"Запорізький клінічний онкологічний диспансер" 
ЗОР 15.03.2018 та 19.03.2018

109
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02338/08-54 Рішення72
Про внесення змін та доповнень до Програми 
збереження та відтворення родючості грунтів у 
Запорізькій області на 2014-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.03.2014 № 21

110
01.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02340/08-54 Розпорядження31-р
Про скликання двадцять першої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання 22.03.2018

111
07.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02341/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)63
Про Програму розвитку лісового фонду Запорізької 
області на період до 2022 року

112
01.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02385/08-54 Лист0962/01-11
ДОР ПОПОВ А.В.
Про ліквідацію надзвичайної ситуації та ремонт 
автошляху Т08-19 Більмак до а/д М 14

113
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02386/08-54 Лист01-26/0207
Про звіти щодо виконання обласних програм

114
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02400/08-54 Лист01-26/0214
Про пропозиції щодо продовження терміну дії 
контракту із Черніковою В.В.

115
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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02401/08-54 Лист01-26/0213
Про пропозиції щодо продовження терміну дії 
контракту із Рибченком О.В.

116
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02431/08-54 Лист0963/01-27
ТОРЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про надання книг з історії Запорізької області

117
13.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02460/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ЗОР КОВИЛІНА Т.М.
Про придбання комп`ютерної техніки для КВНЗ 
"Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія" ЗОР

118
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02466/08-54 Лист0949/01-11
Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 
реконструкцію колектора очисних споруд 
м.Дніпрорудне

119
13.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02467/08-54 Лист0948/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
дороги по вул. Тімірязєва в м.Оріхів

120
13.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02518/08-54 Депутатське звернення317
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про результати засідання постійної комісії з питань 
бюджету від 15.03.2018

121
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

02519/08-22 ЛистZр03.2-ЛВ-3772-
Про припинення газопостачання ТКЕ

122
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"
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02394/08-22 Лист001-003/4104
Про кризову ситуацію в ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

123
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02445/08-22 Лист007-41/4354
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
квітень 2018 рок

124
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02397/08-33 Лист12/18
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПМПУ КУ "ЗАПОРІЗЬКА 
СТАНЦІЯ ЕКСТРЕННОЇ (ШВИДКОЇ) 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
Про катастрофічний стан будівель і споруд  
підстанції ШМД Заводського району

125
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

02326/08-22 ЛистДНМІ-02-29/141
Про використання вагонів на під'їзній колії 
Енергодарської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське 
МППЗТ" по станції Енергодар

126
03.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02327/08-22 ЛистДНМІ-02-29/142
Про використання рухомого складу на під'їзній 
колії ТОВ "Фісаківський елеватор"

127
03.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02310/08-40 Лист1/02-2018
ТОВ "АГРОС-М"
Про надання роз'яснення щодо права оренди на 
користування не витребуваними земельними паями

128
28.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02313/08-22 Лист12/03/18/2
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про стан дорожнього покриття Запоріжжя - 
Наталівка - Івано-Ганнівка

129
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02354/08-49 Лист908/73/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про апеляційну скаргу на ухвалу Господарського 
суду Запорізької області

130
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02378/08-26 Лист20
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про зміни у договорі оренди нерухомого майна

131
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02405/08-40 Лист01/965
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

132
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02406/08-40 Лист01/966
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

133
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02407/08-40 Лист01/967
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

134
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02408/08-40 Лист01/968
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

135
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02409/08-40 Лист01/969
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

136
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02410/08-40 Лист01/970
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

137
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02411/08-40 Лист01/971
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

138
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02412/08-40 Лист01/972
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

139
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02413/08-40 Лист01/973
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

140
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02414/08-40 Лист01/974
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

141
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02415/08-40 Лист01/975
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

142
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02416/08-40 Лист01/976
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

143
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02417/08-40 Лист01/977
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

144
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02418/08-40 Лист01/978
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про розроблення робочого проекту землеустрою 
щодо рекультивації земель

145
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02429/08-28 ЛистZpz03-СЛ-1411-
ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ БУД"
Про фінансування пільг та субсидій

146
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02453/08-26 Лист02.01/20/538
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ"
Про стан водопостачання населених пунктів 
Запорізької області

147
13.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02468/08-03 Лист525
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження загальновиробничих питомих 
витрат палива, теплової та електричної енергії на 
2018 рік

148
05.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02489/08-40 Лист02/11116
ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА
Про надання згоди на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

149
16.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02509/08-22 Лист16/03-18
ТОВ "ЄВРО-МЕТ"
Про обстеження промислового майданчика

150
16.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02301/08-39 Лист348/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про погодження на надання Спеціального дозволу 
на користування надрами

151
12.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02302/08-40 Лист11
ТОВ "БАЗИС-ЛТД"
Про поновлення договору оренди землі

152
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02332/08-19 Лист276
ЗВП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про проведення тренінгу з питань впровадження 
проектів розвитку 22-23.03.2018 (м. Запоріжжя)

153
13.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02344/08-39 Лист518
ПАСАЖИРСЬКЕ ВАГОННЕ ДЕПО 
ЗАПОРІЖЖЯ-1
Про перелік суб'єктів господарювання, які 
здійснюють оброблення побутових відходів

154
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02374/08-20 Лист01-11/301
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів для облаштування 
футбольного майданчика

155
07.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02404/08-40 Лист051
ФГ "ВІАСАН"
Про включення земельної ділянки до переліку для 
продажу права оренди на земельних торгах

156
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02427/08-39 ЛистТУ БМЕС-3-10/
ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
Про надання інформації щодо переліку об`єктів 
господарювання, які здійснюють оброблення 
окремих фракцій побутових відходів у м.Запоріжжі

157
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02298/08-43 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
АТО ТА БІЙЦІВ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "АЗОВ"
Про нагородження Зайченко М.Л. та інші

158
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02355/08-22 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО"
Про нелегальні перевезення пасажирів автобусами

159
13.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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02391/08-31 Листб/н
ГО "МЕДІАВІЗІЯ"
Про здійснення публічних закупівель

160
02.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02343/08-26 Лист1270
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про включення об'єкту щодо придбання 
електролізної установки до програми "Питна вода 
на 2018 рік"

161
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02390/08-26 Лист01-12/358-05
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

162
03.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

02339/08-49 Ухвала316/302/18
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА щодо вилучення рішення Запорізької 
обласної ради від 30.11.2017 № 48

163
26.02.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02347/08-49 Ухвала316/302/18
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА щодо надання доступу до документів про 
зміну меж та площі природно-заповідного фонду 
місцевого значення у м. Енергодарі

164
26.02.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02376/08-49 Ухвала335/2045/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
УХВАЛА щодо дозволу на тимчасовий доступ до 
документів з питань тендерних процедур з ТОВ 
"Виробниче об'єднання" "РИБГОСППОСТАЧ"

165
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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02473/08-49 Лист333/6588/17
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 333/6588/17

166
05.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

02328/08-20 Лист44
КЗ "МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 
№ 1"
Про фінансування ремонту харчоблоку школи

167
21.02.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02462/08-20 Лист01/130
КЗ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі

168
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Глава Адміністрації Президента України

02363/08-16 Лист02-01/423
(І. Райнін) Про стан виконання статті 2 Указу 
Президента України "Про додаткові заходи щодо 
розвитку лісового господарства, раціонального 
природокористування та збереження об'єктів 
природно-заповідного фонду"

169
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

02364/08-35 Лист32-07/409
Про Меморандуми щодо співпраці у сфері 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей

170
03.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02312/08-20 Лист01-24/0247
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КУ 
"Андріївська ЦРЛ"

171
07.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація
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02315/08-22 Лист01-16/0197
Про аварійний стан дорожнього покриття 
автодороги Т08-19 Більмак до а/д М 14

172
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02441/08-22 Лист01-16/0197
Про вирішення питання ліквідації руйнації 
дорожнього покриття

173
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

02329/08-22 Лист01-17/299
Про проведення наради щодо здійснення 
компенсаційних виплат пільгового проїзду 
залізничним транспортом

174
01.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02502/08-22 Лист01-28/357
Про відключення об`єктів водозабезпечення 
Василівського району

175
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

02439/08-27 Лист01.1-13/0072
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

176
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02438/08-28 Лист0441/01-01-16
Про вирішення проблеми з виплатою 
заборгованості персоналу Василівського РЕМ

177
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02345/08-20 Лист01-28/0278
Про виділення коштів на будівництво нової 
трансформаторної підстанції та повітряних ліній 
електропостачання у м. Вільнянськ

178
05.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02402/08-27 Лист01-30/0300
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

179
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02403/08-27 Лист01-30/0301
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

180
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02424/08-27 Лист01-25/0263
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

181
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02492/08-43 Лист0590/01-26
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Шаповаловій О.В.

182
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02398/08-20 Лист0125/01-28
Про дофінансування будівництва підвідного 
газопроводу до сіл Новоселівка, Шевченка 
Пологівського р-ну

183
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02421/08-39 Лист0550/01-38
Про отримання спеціального дозволу на 
користування надрами ТОВ "Гірничодобувна 
компанія "Мінерал"

184
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02479/08-40 Лист01-09/173
Про надання роз`яснень щодо визначення 
повноважень розпорядження земельними 
ділянками з основним цільовим призначенням

185
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація
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02447/08-42 Лист01-11/0114
Про надання роз`яснень щодо виплат першому 
заступнику голови РДА

186
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02464/08-42 Лист01-11/0111
Про погодження призначення Житарюк Н.М.

187
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

02333/08-08 Депутатське звернення01/19/107
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

188
02.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ 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

02291/08-20 Лист01-48/672
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на співфінансування 
проектів

189
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02311/08-29 Лист01-22/0322
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції щодо покращення стану 
протипожежної безпеки

190
03.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02346/08-27 Лист02-01-15/240
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

191
07.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02367/08-20 Лист01-27/249
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання проектору

192
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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02381/08-30 Лист01-19/50
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РОЗІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання висновку щодо об'єднання 
територіальних громад

193
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02434/08-22 Лист02-121/337
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання щодо ремонту дорожнього 
покриття

194
05.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02435/08-25 Лист76
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про будівництво лікарняної амбулаторії

195
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02436/08-20 Лист476/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування у 2018 році природоохоронних 
заходів

196
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02443/08-39 Лист170
ФРУКТОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про інформацію щодо недоліків на очисних 
спорудах каналізації після їх реконструкції

197
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02491/08-45 Лист202
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про призначення перших виборів депутатів 
сільської ради та сільського голови

198
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02494/08-45 Лист185
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів депутатів 
сільської ради та сільського голови

199
14.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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02495/08-30 Лист203
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про створення ОТГ

200
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02504/08-25 Лист91
КП "ВОДОКАНАЛ" ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ
Про вирішення питання з ТОВ "КОМУНТЕХ"

201
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Токмацька райрада

02334/08-08 Депутатське звернення090
Про розподіл додаткової дотації з держбюджету 
місцевим бюджетам на утримання закладів освіти 
та охорони здоров'я

202
07.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

02349/08-20 Доповідна запискаб/н
Про потребу в коштах для забезпечення витрат на 
автотранспортні послуги

203
13.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

02442/08-21 Лист07-56/0121
Про надання роз`яснень щодо оренди приміщення

204
13.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

02307/08-49 Лист22-ц/778/1571/1
Про виклик до суду на 29.03.2018

205
01.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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02388/08-20 Лист06.2-09/111-270
Про стан використання субвенцій

206
07.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ 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

02295/08-43 Лист01/5-10/1000
Про нагородження Шнуровозова С.В.

207
28.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02296/08-43 Лист01/5-10/1001
Про нагородження Ліпатова О.С.

208
28.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02508/08-29 Лист01/18/1215
Про організацію та проведення Всеукраїнського 
фестивалю дружин юних пожежних

209
14.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02284/08-46 Лист2108/6-2018
Про надання копій документів з питань земельних 
ділянок Дружелюбівської сільської ради 

210
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02285/08-46 Лист2108/6-2018
Про надання інформації щодо осіб, хворих на СНІД 
та туберкульоз

211
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02499/08-46 Лист2304/6-2018
Про надання копій фінансово-господарських 
документів щодо відносин між Запорізькою ОДА 
та ТОВ "Комунтех"

212
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02501/08-46 Лист1330/40/-/04-201
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо будівництва 
військово-оборонних об`єктів

213
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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(адресат)
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02503/08-46 Лист2359/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо виконання 
будівельних робіт по об`єкту "Реконструкція 
центральних очисних споруд КП "Водоканал" 
Мелітопольської МР

214
15.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Головне управління юстиції

02373/08-46 Лист12.1-19/808
Про проведення 28.03.2018 вебінару

215
07.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02383/08-46 Лист12.1-19/1839
Про результати планової перевірки стану правової 
роботи в Запорізькій РДА

216
13.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02480/08-22 Лист03-19/1931/03-3
Про боржників ТОВ "ЗАПОРОЖБАСТРАНС" та 
ТОВ "БАС-ТУР"

217
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02306/08-49 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз"

218
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02420/08-49 Ухвала908/44/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

219
07.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02512/08-49 Ухвала908/518/16
Про ухвалу суду за позовом ПП "Діловий будинок"

220
12.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

02384/08-20 Лист556/9/08-01-07-0
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

221
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
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02292/08-43 Лист18/01-134
Про нагородження Длужевського С.В. та Лопатки 
М.М.

222
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02299/08-43 Лист35/пр
Про нагородження Щербаня Е.О. та інші

223
07.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

02387/08-28 Лист79-р
Про нарахування заробітної плати у будівельній 
галузі

224
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02308/08-49 Лист808/734/18/4663/
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
провадження в адміністративній справі

225
06.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02511/08-49 Лист808/1699/17/509
Про копію ухвали за позовною заявою ГУ ДФС у 
Запорізькій області

226
13.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02304/08-49 Лист1599/5
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження

227
28.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02316/08-20 Лист02-47/1006
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про надання звітної інформації

228
06.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02361/08-46 Листб/н
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів на 
спеціальне водокористування ТОВ "Рибопереробна 
компанія "9 Вал"

229
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02395/08-46 Лист3842/41/32/03-20
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про залучення поліцейських до спільних програм з 
компанією "Агрітім Канада Консалтинг ЛТД"

230
12.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

02331/08-46 Лист109-0465-18
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки по 
вул. Горького, 6-а у м. Бердянськ

231
13.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02358/08-46 Лист1-2247вих.-18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій документів щодо заявок для 
участі у конкурсі на отримання компенсації за 
програмою "Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 
кредитів"

232
28.02.2018від

№
від 13.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02365/08-46 Лист130-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про дозвіл на вилучення документів

233
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02303/08-49 Лист05/2-1738-18
Про Апеляційну скаргу за позивом КП "Управління 
капітального будівництва"

234
05.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

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

02289/08-46 Лист761/39/107/03-20
Про надання інформації щодо ліцензії на 
поводження з небезпечними відходами ТОВ 
"Запоріжспецсплав"

235
14.02.2018від

№
від 12.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02323/08-46 Лист59/26/90
Про дестабілізацію функціонування ВП "Запорізька 
АЕС"

236
05.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02449/08-46 Лист59/3/3-321нт
Про надання інформації щодо перебування на 
обліку в установах соціального захисту населення 
Дзнеладзе Р.Н.

237
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02450/08-46 Лист59/3/3-322нт
Про надання інформації щодо перебування на 
обліку в установах соціального захисту населення 
Худавердієва І.Е. та Худавердієва В.Е.

238
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02451/08-46 Лист59/3/3-320нт
Про надання інформації щодо можливого 
звернення до органів соціального захисту громадян 
Ісмаілова Р.М. та Саліфова Н.Н.

239
12.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02452/08-46 Лист59/3/3-308нт
Про надання інформації щодо можливого 
звернення до органів соціального захисту громадян 
Тарасюка В.О. (інші)

240
06.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02507/08-45 Лист21-28-365
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

241
12.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з безпеки на транспорті

02392/08-22 Лист678/10/14-18
Про участь у засіданні круглого столу на тему: 
"Транзитний потенціал України у розрізі 
автомобільних перевезень" 20.03.2018 (м. Київ)

242
14.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування
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02470/08-51 Лист1/04-1-444
Про формування завдань Національної програми 
інформатизації на 2019-2021 роки

243
15.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02322/08-22 Лист759/3/5.4-6
Про зустріч з питань будівництва автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро 14.03.2018

244
12.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02500/08-22 Протоколб/н
Про протокол наради проектування, фінансування 
та будівництва об`єкту "Автотранспортна 
магістраль через р.Дніпро в м.Запоріжжя"

245
14.03.2018від

№
від 16.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02463/08-26 Лист46-01/15/5-18
Про надання інформації щодо стану оснащеності 
будівель вузлами комерційного обліку 
комунальних послуг

246
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02469/08-22 Лист47-01/18/5-18
Про надання інформації щодо впровадження в І кв. 
2018 року нових потужностей з виробництва 
теплової енергії з альтернативних видів палива

247
14.03.2018від

№
від 15.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02389/08-38 Лист1007/27/5
Про прийом публіцистичних творів на здобуття 
премії імені Івана Франка у галузі інформаційної 
діяльності

248
07.03.2018від

№
від 14.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

02336/08-42 Лист23-11/94
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у березні 2018 року

249
01.03.2018від

№
від 13.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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02271/08-22 Лист2186/17.1/7-18
Про участь у відкритому обговоренні проекту 
постанови НКРЕКП 16.03.2018 (м. Київ)

250
03.03.2018від

№
від 12.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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