
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.03.18 по 23.03.18

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02541/08-39 Доповідна запискаб/н
Про затвердження реєстрових карт ТОВ "Завод 
ХІТ технологія"

1
19.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02608/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

2
20.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02626/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про фінансування капітального ремонту будинку 
культури в с. Чкалове Приазовського р-ну

3
20.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02628/08-35 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про податкове навантаження на дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку, які розташовані та 
території Якимівської ОТГ

4
20.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02650/08-38 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Сектор контролю)
Про порушення виконавської дисципліни

5
21.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02653/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про збільшення фінансування Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2018 рік

6
21.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02676/08-48 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про розмитнення товарів і сировини на Запорізькій 
митниці

7
21.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02677/08-48 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про охорону будівництва об'єкту автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя

8
21.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02685/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

9
21.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02688/08-21 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування)
Про передачу сервера Департаменту промисловості 
та розвитку інфраструктури облдержадміністрації 
на баланс Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

10
21.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02689/08-29 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про виконання заходів із запобігання підтоплення 
грунтовими водами с. Водяне 
Кам'янсько-Дніпровського району

11
21.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02707/08-21 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент економіки)
Про оформлення документів на право власності за 
Державою Україна на нерухоме державне майно, 
що знаходиться в управлінні облдержадміністрації

12
22.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02761/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Ліпич В.М. та Новик О.П.

13
23.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

2
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02556/08-01 Закон України2275-VIIІ
Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю

14
06.02.2018від

№
від 19.03.2018
№ паперовий паперова

02557/08-01 Постанова2312-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до 
парламентарів іноземних держав та 
парламентських асамблей міжнародних організацій 
щодо засудження політичних репресій Російської 
Федерації проти громадян України внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти 
України та звільнення політичних в`язнів - 
громадян України

15
01.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02558/08-01 Постанова2310-VIIІ
Про Звернення Верховної Ради України до 
міжнародного співтовариства у зв`язку з 
підготовкою незаконних виборів Президента 
Російської Федерації на тимчасово окупованій 
частині території України - в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі

16
01.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02559/08-01 Закон України2289-VIIІ
Про внесення змін до Закону України "Про 
охорону культурної спадщини" щодо надання 
об`єктам підводної культурної спадщини статусу 
морського меморіалу

17
08.02.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02560/08-01 Постанова2294-VIIІ
Про звернення Верховної Ради України до 
Кабінету Міністрів України щодо створення 
Міністерства України у справах 
ветеранів-центрального органу виконавчої влади 
для забезпечення формування та реалізації 
державної політики у сфері соціального захисту 
ветеранів війни

18
27.02.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

3



№
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02531/08-15 Лист04-22/03-144(50
Про проведення 18.04.2018 парламентських 
слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи 
охорони культурної спадщини в Україні"

19
13.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

02530/08-08 Депутатське звернення102/7322
 НДУ  КАПЛІН С.М.
Про надання інформації з питань гемодіалізу 

20
07.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02567/08-08 Депутатське звернення187/02-08-14991
НДУ ЛЯШКО О.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Кононенко Г.С.

21
13.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02654/08-08 Депутатське звернення1861
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про підняття тарифів на перевезення пасажирів в с. 
Любимівка Гуляйпільського р-ну

22
07.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

02602/08-48 Лист101/800
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про припинення продажу алкогольних напоїв 
військовослужбовцям

23
18.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

02537/08-43 Лист1803/60
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ФУНДАЦІЯ 
"ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "УКРАЇНЦІ ПРОТИ 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ"
Про нагородження Ахтирського О.І.

24
13.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02582/08-22 Лист12
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про впровадження монетизації пільг на 
автомобільному транспорті

25
14.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4
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02616/08-34 Листб/н
ГО "МОЛОДІЖНА ФЕДЕРАЦІЯ ДВОРОВОГО 
ФУТБОЛУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 
"ФУТБОЛ У КОЖЕН ДВІР"
Про участь у проекті "Футбол у кожен двір - 
Україна" 05.05-03.06.2018

26
20.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02660/08-37 Лист01-09/18
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про стан викладання предметів 
духовно-морального спрямування

27
15.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02695/08-44 Лист81/03
ГО "ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ"
Про кримінальну відповідальність за неналежне 
виконання батьками своїх обов'язків

28
21.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02701/08-32 Лист2/2-18
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про реєстрацію учасників місячника 
Всеукраїнського МАРШУ з БДР

29
21.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02728/08-34 Лист79
ГС "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
МЕНЕ"
Про проведення Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції 
"Відповідальність починається з мене"

30
16.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02766/08-41 Лист950/2018
РАДА РЕГІОНУ ОРІЄНТАЛЬ
Про участь у третьому форумі "Угода про 
співпрацю у сфері децентралізації Сходу" 
27-28.04.2018 (Марокко)

31
20.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02573/08-42 Лист03/1-2-02/2-144
ДРІДУ НАДУ
Про список випускників інституту

32
13.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02574/08-42 Лист03/1-2-02/2-167
ДРІДУ НАДУ
Про прийом на навчання у 2018 році

33
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02575/08-22 ЛистН-21/183
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вирішення ситуації з використанням вагонів на 
промислових підприємствах регіону

34
07.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02579/08-40 Лист120
НА АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ "ІНСТИТУТ 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР"
Про вирішення ситуації щодо прав користування 
земельними ділянками

35
15.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02580/08-40 Листб/н
ГРИЦИНІНА Т.У.
Про вирішення питання щодо укладених договорів 
оренди земельних ділянок

36
19.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02581/08-22 ЛистЦЦІ-13/77
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання листів-підтримки заходів проекту 
Інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниці"

37
19.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02583/08-22 Лист189/54
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
"РОЗВИТОК ТРУБОПРОВІДНОГО 
ТРАНСПОРТУ-ЯК ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ 
ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ТА КОНТРОЛЮ 
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ"
Про проведення 22.03.2018 засідання 
міжфракційних депутатських об`єднань

38
02.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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02584/08-28 Лист37
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ УКРАЇНИ
Про вирішення питання оплати праці працівників 
установ і закладів соціального захисту

39
12.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02595/08-28 Лист03/424/03-05
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

40
12.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02617/08-49 Лист02-05/82/18
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ШВАЧКА С.В.
Про надання інформації щодо права власності на 
земельні ділянки ВАТ "Васильківський шкірзавод"

41
28.02.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02618/08-32 Лист5343/02
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про забезпечення загальноосвітніх закладів 
системами та засобами зв'язку

42
14.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

02619/08-37 Лист14/03-11
РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ
Про проведення культурологічних заходів

43
14.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02627/08-22 Лист226-03/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про врегулювання транспорту на період 
будівництва вітрової електростанції у 
Приазовському та Мелітопольському районах

44
19.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02637/08-19 Лист01-07/89
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про проведення засідання Ради 05.04.2018

45
20.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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02659/08-41 Лист28-01/М/Ф/3D
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення комплексного виставкового заходу 
03-05.04.2018 (м. Київ)

46
27.02.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02686/08-20 Лист051
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ"
Про тренінг Другої Школи тренерів з 
гендерно-орієнтованого бюджетування 
03-04.04.2018 (м. Київ)

47
20.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02746/08-32 Лист190
ТОВ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ"
Про навчання з питань охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки...

48
15.02.2018від

№
від 23.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Посольства

02621/08-41 Лист6154/640-200-29
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КАЗАХСТАН
Про економізацію діяльності Посольства України в 
Республіці Казахстан

49
19.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

02712/08-41 ЛистWi 412.00/1
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про підтримку проекту щодо створення відкритого 
простору сонячних фотогальванічних енергетичних 
установок 
у смт Чернігівка

50
19.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

02587/08-49 Ухвала910/233/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Пологівський 
хімічний завод "Коагулянт"

51
05.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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02589/08-49 Ухвала910/21638/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Комунтех"

52
07.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02590/08-49 Ухвала908/2092/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про перерву у судовому засіданні щодо ТОВ 
"Аграрна рибогосподарська компанія "Прибой"

53
14.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02663/08-49 Ухвала908/74/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

54
15.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02722/08-49 Лист326/1062/16-а(2-
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу за позовом Старуна С.М.

55
15.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02723/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури

56
16.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02725/08-49 Лист826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом Балакан Т.А.

57
12.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02726/08-49 Ухвала826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом Балакан Т.А.

58
12.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02610/08-18 Лист0425-18
Про приймання звернень громадян, які 
користуються жестовою мовою

59
16.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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Кабінет Міністрів України

02550/08-03 Постанова170
Деякі питання виплати у 2018 році разової 
грошової допомоги, передбаченої Законами 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" і "Про жертви нацистських 
переслідувань"

60
14.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02551/08-03 Розпорядження155-р
Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо 
реалізації правопросвітницького проекту "Я маю 
право!"

61
14.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02552/08-03 Постанова154
Про внесення змін до Порядку виконання рішень 
про стягнення коштів державного та місцевих 
бюджетів або боржників 

62
14.02.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02553/08-03 Постанова156
Деякі питання надання фінансової підтримки 
громадським об`єднанням ветеранів

63
14.02.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02554/08-03 Постанова158
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 
2011 р. № 1056

64
14.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02555/08-03 Розпорядження159-р
Про визнання спроможними об`єднаних 
територіальних громад

65
14.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02561/08-06 Доручення9825/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення Васецького А.Я.

66
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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02562/08-06 Доручення755/1/1-18
(П.Розенко) Про підготовку звіту щодо доступу 
осіб з інвалідністю до служб протидії домашньому 
насильству

67
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02563/08-06 Доручення9175/1/1-18
( Г.Зубко) Про надання пропозицій, щодо 
виконання завдань і заходів цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України у 2017 році

68
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02564/08-06 Доручення9604/1/1-18
(г.Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації

69
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02565/08-06 Доручення10170/1/1-18
(Г.Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації

70
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02655/08-06 Доручення3121/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради  щодо порядку фінансування видатків 
місцевих бюджетів на здійснення заходів з 
виконання державних програм соціального захисту 
населення за рахунок субвенції з державного 
бюджету, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.03.2002 № 256

71
20.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02667/08-06 Доручення47404/47/1-17
(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

72
19.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02668/08-04 Витяг з протоколуВП 9
(В. Гройсман) 7. Про організаційні заходи щодо 
виконання Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав дитини на належне 
утримання шляхом вдосконалення порядку 
примусового стягнення заборгованості зі сплати 
аліментів"

73
14.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02669/08-04 Протокол10892/0/1-18
(Г. Зубко) Про Протокол № 4 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
16.03.2018

74
17.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02670/08-03 Постанова176
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

75
14.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02671/08-03 Постанова180
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування

76
07.02.2018від

№
від 21.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02672/08-03 Постанова181
Про внесення змін до Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту

77
07.02.2018від

№
від 21.03.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02673/08-03 Постанова182
Про затвердження Положення про Єдиний 
державний реєстр отримувачів житлових субсидій

78
14.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02737/08-03 Постанова185
Про внесення змін до Типового порядку 
проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців

79
14.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02738/08-06 Доручення406/48/1-18
(В. Кириленко) Про передачу з державної у 
комунальну власність вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації

80
21.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02739/08-06 Доручення8082/1/1-18
(В. Гройсман) Про проведення засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС у березні 
2018 року

81
21.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02747/08-06 Доручення10540/1/1-18
(П. Розенко) Про стан погашення заборгованості із 
заробітної плати у 2017 році

82
22.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

02629/08-23 Лист13/05-03/1/01
ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про реалізацію мінеральних добрив вітчизняного 
виробництва

83
20.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02732/08-23 Лист48
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
Про представника АФЗУ у Запорізькій області

84
22.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

02611/08-39 Лист5/4.1-15/2679-18
Про проведення операції "Первоцвіт-2018"

85
19.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02656/08-39 Лист5/4-7/2784-18
Про анулювання ліцензій на провадження 
господарської діяльності щодо поводження з 
небезпечними відходами

86
20.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
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02696/08-39 Лист5/4.1-15/2812-18
Про відзначення Міжнародного дня мігруючих 
птахів 12.05.2018

87
21.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02646/08-31 Лист3631-06/11752-0
Про рекомендації щодо виконання плану заходів з 
реалізації Концепції державної політики у сфері 
захисту прав споживачів на період до 2020 року

88
20.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

02612/08-24 Лист22/5.1-1036-18
Про необхідність забезпечення житлом та 
вирішення питань соціального захисту ВПО

89
19.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02576/08-41 Лист640/16-200-719
Про співробітництво з Узбекистаном

90
19.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

02744/08-38 Лист12-05/20-03
Про розміщення соціальної реклами 
27.03-08.04.2018

91
20.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02547/08-22 Лист828/18/14-18
Про вжиття заходів щодо забезпечення 
безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

92
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

02657/08-37 Лист391/9/15-18
Про проведення міжнародного семінару 
"Культурно спадщина як ресурс розвитку" 
12.04.2018 (м. Харків)

93
20.03.2018від

№
від 21.03.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

14
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Міністерство молоді та спорту України

02536/08-34 Лист1861/14
Про проведення 23.03-24.03.2018 Всеукраїнського 
семінару-тренінгу "Співпраця-2018"

94
14.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02593/08-34 Лист1892/14
Про проведення 21.03.2018 заходу вшанування 75 
річниці Якова Гальчевського

95
15.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02743/08-34 Наказ1192
Про проведення Всеукраїнської спартакіади серед 
допризовної молоді

96
19.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

02622/08-48 Лист343/1/1966
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про надання фінансових обгрунтувань щодо 
будівництва взводних опорних пунктів

97
19.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02702/08-32 Лист1/11-2830
Про ремонт шкільного автобуса для КЗ 
"Шевченківська ЗОШ І-ІІ ступенів"

98
16.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02527/08-33 Лист19.1-09-414/675
Про підготовку планів спроможних мереж надання 
первинної медичної допомоги

99
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02532/08-39 Лист7/11-2259
Про наказ Мінрегіону України від 21.12.2017 №332

100
02.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02533/08-39 Лист7/9-2251
Про наказ Мінрегіону України від 01.12.2017 №316

101
02.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15
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02534/08-22 Лист7/11-2047
Про наказ Мінрегіону України від 08.11.2017 №296

102
27.02.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02535/08-26 Лист7/11-2042
Про наказ Мінрегіону від 26.12.2017 №336 

103
27.02.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02539/08-20 Лист7/14-2362
Про надання інформації щодо організації 
безбар`єрного доступу до будівель та приміщень

104
06.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02542/08-30 Лист7/34-2693
Про надання інформації щодо ОТГ області

105
15.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02578/08-41 Лист7/12-2681
Про підготовку до Міжурядової 
українсько-литовської комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва 
(10.04-11.04.2018 м.Львів)

106
15.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02597/08-41 Лист7/12-2740
Про підготовку до українсько-корейської комісії з 
питань торговельно-економічного співробітництва 

107
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02606/08-19 Лист7/19-2776
Про участь у нараді з питань відбору програм 
регіонального розвитку 22.03.2018 

108
19.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02768/08-25 Лист7/17-2909
Про надання пропозицій щодо змін до Правил 
надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі

109
22.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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02529/08-42 Лист4640/0/2-18/37
Про дотримання норм законодавства про кадрове 
забезпечення служб у справах дітей

110
07.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02598/08-28 Лист5142/0/2-18/39
Про забезпечення контролю за розподілом та 
використанням гуманітарної допомоги за цільовим 
призначенням

111
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02599/08-28 Лист5070/0/2-18/38
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
Індикаторів для виявлення осіб, в тому числі 
людей, які постраждали від торгівлі людьми"

112
16.03.2018від

№
від 19.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02643/08-35 Лист5218/0/2-18/23
Про участь у нараді з питань реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей 
30.03.2018 (м. Київ)

113
18.03.2018від

№
від 20.03.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02697/08-28 Лист431/0/101-18/28
Про моніторинг показників заробітної плати за 
січень 2018 року

114
21.03.2018від

№
від 22.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02748/08-36 Лист5509/0/2-18/37
Про погодження заключного звіту щодо виконання 
державної цільової програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

115
22.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02749/08-28 Лист5504/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

116
22.03.2018від

№
від 23.03.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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