
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.04.18 по 13.04.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03061/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Симакова Д.О.

1
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03063/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Березенко Л.Г.

2
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03096/08-31 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про дозвіл на укладання прямого договору на 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
персональних комп'ютерів

3
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03107/08-38 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Сектор контролю)
Про порушення виконавської дисципліни 
(до № 01124/08-25 від 06.02.2018)

4
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03144/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Ружина Ю.М.

5
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03145/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Сліпецького К.Т.

6
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03197/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів на ІІ півріччя 
2018 року КУ "Запорізький обласний 
спеціалізований будинок дитини "Сонечко" ЗОР

7
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03217/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження Ахтирського О.І.

8
05.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03463/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про присвоєння почесного звання Маслову І.О.

9
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03473/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А.
Про виділення додаткових коштів КЗ "Запорізький 
обласний дитячий протитуберкульозний санаторій" 
ЗОР

10
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03306/08-15 Лист04-14/11-904
(С.Власенко) Про надання інформації, щодо 
розподілу додаткової дотації  на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

11
02.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03336/08-01 Закон України2318-VIII
Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо 
встановлення групи інвалідності

12
13.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03337/08-01 Закон України2314-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі

13
01.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03338/08-01 Закон України2262-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування сфери паркування 
транспортних засобів

14
21.12.2017від

№
від 10.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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03339/08-01 Закон України2320-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стабілізації діяльності Державного 
акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у 
зв’язку з тимчасовою окупацією території України

15
13.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03340/08-01 Закон України2307-VIII
Про внесення змін до законів України "Про 
підтримку олімпійського, параолімпійського руху 
та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про 
фізичну культуру і спорт"

16
28.02.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03341/08-01 Закон України2336-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Болгарія про 
співробітництво в разі виникнення катастроф

17
14.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03342/08-01 Постанова2371-VIII
Про Заяву Верховної Ради України щодо 
невизнання Україною легітимності виборів 
Президента Російської Федерації на тимчасово 
окупованих територіях України - Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі

18
22.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03343/08-01 Постанова2356-VIII
Про комплекс невідкладних заходів щодо 
практичної реалізації міжнародно-правової 
відповідальності Російської Федерації за збройну 
агресію проти України

19
20.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03158/08-15 Лист04-13/11-586(70
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні Комітету 04.04.2018 (м. 
Київ)

20
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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03304/08-15 Лист04-25/04-321(66
Про проведення 13.04.2018 "круглого столу" 
"Напрямки розвитку системи організації 
стоматологічної допомоги в Україні"

21
29.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03305/08-15 Лист04-34/11-66862
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про стан реалізації права громадян на отримання 
житла

22
30.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03348/08-15 Лист04-25/04-332(69
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про організацію виконання заходів "круглого 
столу" "Шляхи зниження дитячого травматизму від 
опікової травми"

23
03.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

03047/08-08 Депутатське звернення1193
НДУ ВАДАТУРСЬКИЙ А.О.
Про надання інформації щодо товарообігу у 
річкових портах області

24
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03159/08-15 Листб/н
НДУ ДУБНЕВИЧ Б.В.
Про участь у засіданні підкомітету з питань 
державних інвестиційних проектів 04.04.2018 (м. 
Київ)

25
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03275/08-08 Депутатське звернення346-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про придбання спеціалізованої техніки для 
Приазовської ОТГ

26
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03277/08-08 Депутатське звернення345-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про розробку проектно-кошторисної документації 
по будівництву протиповіневого водосховища на р. 
Лозоватка біля с. Юр'ївка Приморського р-ну

27
28.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4
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03309/08-08 Депутатське звернення2/220-1
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення ОСББ "Надія 84" щодо аварійного 
стану будинку по вул. Незалежної України, 84

28
29.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03310/08-08 Депутатське звернення187/02-08-15132
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
доньки гр. Генової Н.І.

29
22.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03380/08-08 Депутатське звернення115/7368
НДУ КАПЛІН С.М.
Про заборгованість із заробітної плати працівникам 
ДП "МЗ "Гідромаш"

30
19.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

03101/08-40 ЛистЕ.19.0.0.0/4-204
ПАТ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в користування земельної ділянки

31
22.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

03314/08-44 Лист18
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ
Про проведення 11.05.2018 семінару у м.Харкові

32
09.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03316/08-32 Лист03/30-02-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про нагородження переможців і призерів V 
Всеукраїнського конкурсу есе "Я - європеєць"

33
30.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

03355/08-34 Лист07
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО "ЗАПОРІЗЬКА 
ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ 
БОРОТЬБИ"
Про призначення щорічної стипендії Кузьку В.

34
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

5
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03427/08-44 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
АТО ТА БІЙЦІВ ОЗСП "АЗОВ"
Про проведення 21.04.2018 урочистих заходів 

35
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03440/08-37 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГА 
ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та 
юнацької творчості "Гранд-талант - 2018" 
29.06.2018 (м. Вільногірськ, Дніпропетровська 
обл.)

36
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

03164/08-41 Лист97/19
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення засідання Спостережної ради 
19.04.2018

37
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03191/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про прийом заявок на участь у семінарах 
"Програма для експертів"

38
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03227/08-41 Лист116
ICC UKRAINE
Про українсько-узбецький економічний форум 
06.06.2018 (м. Київ)

39
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03397/08-42 Лист315-3336
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПО 
М.МОСКВА
Про надання довідки Черненко Л.П.

40
22.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заявник

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03102/08-40 Листб/н
ОБЕЛЕЦЬ А.А. (та інші)
Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою

41
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03147/08-40 Листб/н
МЕЛЬНИК П.М.
Про зміну сторони договору оренди земельної 
ділянки

42
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03080/08-49 Лист50/05-278
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про відзив на апеляційну скаргу Веселівської 
селищної ради

43
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03134/08-34 Лист63/1/18
ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ
Про чемпіонат світу з хокею серед юніорів 
14-20.04.2018 (м. Київ)

44
29.03.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03150/08-37 Лист199
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Про участь у виставці, присвяченій 100-річчю 
Державного герба УНР

45
29.03.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03193/08-40 Лист269-04/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про результати розгляду клопотання щодо 
розроблення проекту землеустрою

46
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03195/08-41 ЛистUKR/PRO/2018/
ОФІС ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про проект "Розбудова демократичного, мирного 
та гендерного рівноправного суспільства в Україні"

47
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7



№
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

03216/08-49 Лист908/2522/17
ХВАТКОВ О.Ю.
Про клопотання щодо компенсації витрат, 
пов'язаних з розглядом справи

48
31.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03232/08-42 Лист219
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ...
Про підвищення кваліфікації Євдокімової І.І. 
23-27.04.2018

49
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03285/08-26 Лист001/04
ПРОЕКТ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ"
Про впровадження інноваційної системи збору 
побутових відходів

50
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03289/08-49 Адвокатський запит0404-1/18
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання інформації щодо будівництва 
взводних опорних пунктів

51
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03290/08-49 Адвокатський запит2803-01/18
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про надання копій документів

52
28.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03301/08-49 Лист908/44/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 
України"  23.04.2018 о 14-45 м. Харьків

53
30.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03302/08-49 Листб/н
АДВОКАТ СЛАВЯНІН М.О. КАСАЦІЙНА 
СКАРГА 
Про рішення Господарського суду Запорізької 
області від 29.06.2017

54
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

8



№
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

03313/08-32 Лист10/02-16
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про оголошення щодо залучення абітурієнтів на 
навчання

55
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

03320/08-19 Лист06/04/18
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ЄВРО-РЕЙТИНГ"
Про результати оновлення рейтингу інвестиційної 
ефективності

56
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03322/08-38 Лист187
ДП "СЕРВІСНО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР"
Про видання "ВІСНИК.РЕЙТИНГ"

57
02.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03326/08-41 Лист049/2018
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про відвідування м. Запоріжжя 24-26.04.2018

58
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03327/08-26 Лист10-04
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про Міжнародну виставку обладнання у галузі 
водопостачання та водовідведення

59
02.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03344/08-22 Лист32/1
УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ
Про проведення роботи щодо затвердження 
розміру щомісячної готівкової виплати у 2018 році 
проїзду усіма видами транспорту

60
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03350/08-51 Лист4134
ТОВ "ХУАВЕЙ УКРАЇНА"
Про участь у форумі 17.04.2018 (м. Київ)

61
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03359/08-21 Лист128
УКР ТЕЛЕРАДІОПРЕСІНСТИТУТ
Про виділення приміщення для проведення 
семінарів-тренінгів

62
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03362/08-35 ЛистUKR/PRO/2018/
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про проведення Форуму з питань мобілізації 
громад задля розширення можливостей та 
місцевого розвитку 24-25.04.2018 (м. Святогірськ, 
Донецька обл.)

63
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03407/08-35 ЛистUKR/PRO/2018/
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про робочу зустріч 27.04.2018

64
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03419/08-49 Листб/н
ПРЕДСТАВНИК ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ МР СОСНОВСЬКА А.Ю.
Про відмовлені у задоволенні вимог щодо 
"ГАРАНТ-СТРОЙ 2007"

65
11.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03441/08-22 Лист20
ТОВ "ТЕНТ ПЛЕТТАК"
Про співпрацю

66
10.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03454/08-22 ЛистЕЕЦ-17/2242
ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ"
Про розрахунковий баланс споживання електричної 
потужності на травень 2018 р.

67
04.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03455/08-41 Лист2/22-1
ГО "ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА"
Про проведення 20.04-22.04.2018 інформаційних 
заходів в м.Запоріжжі

68
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10



№
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

03456/08-32 Лист02/П-755
ВБО "ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"
Про Проект "Енергоефективні школи"

69
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03464/08-32 Лист94
ТОВ "ВИДАВНИЧА ГРУПА "ШКІЛЬНИЙ СВІТ"
Про співробітництво

70
10.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03475/08-41 Лист075
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ 
"ВАЖМАШІМПЕКС"
Про візит єгипетської делегації 23.04-28.04.2018

71
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03497/08-40 Листб/н
ТОВ "ЛАСОЩІ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

72
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03501/08-37 Лист02/637
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про інформаційні матеріали "100 років з часу 
звільнення Донбасу і Криму"

73
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03502/08-40 Листб/н
ЛЕБІДЬ О.В. 
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

74
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03506/08-22 Лист1-40/18
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ 
УКРАЇНИ
Про здійснення заходів щодо проїзду пільгових 
категорій громадян 

75
05.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Посольства
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03231/08-41 Листб/н
ТОРГОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИ 
ПОСОЛЬСТВІ КОРОЛІВСТВА БЕЛЬГІЯ В 
УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 11.04.2018

76
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03238/08-41 ЛистKyiv/Com/122/1/
ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ В УКРАЇНІ
Про запрошення на Інтерактивну сесію 10.04.2018 
(м. Київ)

77
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03409/08-41 Лист1443/KEV/2018
ПОСОЛЬСТВО ВЕНГРІЇ В УКРАЇНІ
Про спільну поїздку послів країн-членів 
Вишеградської групи в східні області України 
04-09.06.2018

78
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03474/08-41 Лист1443/КEV/2018
ПОСОЛ ВЕНГРІЇ
Про проведення зустрічі 08.06.2018

79
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

03079/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ...

80
19.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03081/08-49 Ухвала908/287/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом прокуратури 
Запорізької області

81
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03082/08-49 Постанова908/2092/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду у справі за позовом ТОВ "АРК 
"Прибой"

82
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03084/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Профтаксі 1", ...

83
19.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03087/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

84
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03088/08-49 Ухвала908/1947/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

85
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03089/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури

86
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03368/08-49 Листб/н
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про повістку до суду за позовом Балакан Т.А.

87
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03369/08-49 Листб/н
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про повістку до суду за позовом Балакан Т.А.

88
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13
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03372/08-49 Ухвала908/71/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про відкриття апеляційного впровадження щодо 
ПАТ "Янцівський гранітний кар`єр"

89
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03374/08-49 Ухвала908/74/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про відкриття апеляційного впровадження щодо 
ПАТ "Янцівський гранітний кар`єр"

90
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03375/08-49 Лист908/73/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про відкриття апеляційного впровадження щодо 
ПАТ "Янцівський гранітний кар`єр"

91
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03048/08-06 Доручення11188/1/1-18
(П. Розенко) Про приймання та передачу майна

92
26.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03049/08-06 Доручення12605/0/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про удосконалення 
системи моніторингу та оцінки результативності 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС

93
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03050/08-06 Доручення9956/1/1-18
(В. Кістіон) Про фінансово-господарську діяльність 
Бердянського морського торговельного порту

94
22.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03051/08-06 Доручення10611/1/1-18
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у лютому 2018 року

95
23.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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03055/08-06 Доручення8949/1/1-18
(В. Гройсман) Про звернення, що надійшли від 
суб'єктів підприємницької діяльності у 2017 році

96
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

03056/08-06 Доручення10831/1/1-18
(В. Гройсман) Про участь у 4-му Форумі 
енергоефективного партнерства ЕСКО

97
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03057/08-06 Доручення12206/1/1-18
(В. Федорчук) ГО "УКРАЇНСЬКІ КРЕАТИВНІ 
РЕФОРМАТОРИ"
Про міжнародну програму "Діти Створюють 
Країну"

98
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03058/08-06 Доручення11984/1/1-18
(В. Федорчук) МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про реєстрацію учасників місячника 
Всеукраїнського МАРШУ з БДР

99
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

03059/08-06 Доручення12917/1/1-18
(В. Гройсман) Про передачу об'єктів державної 
власності до Фонду державного майна для 
приватизації

100
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03117/08-03 Постанова230
Про внесення змін до Порядку проведення 
навчання керівного складу та фахівців, діяльність 
яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів 
з питань цивільного захисту

101
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03125/08-03 Постанова220
Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 
році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців 
спорту

102
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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03126/08-03 Постанова221
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для реалізації 
пілотних заходів з реагування на проблеми для 
розвитку, викликані переміщенням осіб та 
поверненням комбатантів

103
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03129/08-03 Розпорядження197-р
Про схвалення звіту про виконання Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2017 рік"

104
28.03.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03130/08-03 Постанова223
Про затвердження Плану реагування на 
надзвичайні ситуації державного рівня

105
14.03.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03154/08-06 Доручення4249/0/2-18
(В. Федорчук) Про відзначення пам'ятних дат і 
ювілеїв у 2018 році

106
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03155/08-06 Доручення12544/1/1-18
(С. Кубів) Про поліпшення експортного потенціалу

107
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03173/08-06 Доручення13350/0/1-18
(П. Розенко) Про проведення селекторної наради з 
питань впровадження медичної реформи 
10.04.2018

108
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03174/08-06 Доручення12729/1/1-18
(С. Кубів) ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про електропостачання ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

109
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03175/08-06 Доручення9595/1/1-18
(С. Кубів) Про здійснення державної регуляторної 
політики

110
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03176/08-06 Доручення12638/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 26.03.2018 до м. Києва

111
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03246/08-17 Лист4500/0/2-18
(С. Кушнір) Про ліцензії у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення

112
05.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03256/08-06 Доручення13956/0/1-18
(В. Кістіон) Про участь у нараді з проблемних 
питань ПАТ "Запоріжяобленерго" 12.04.2018

113
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03260/08-06 Доручення13875/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення селекторної наради з 
питань місцевого самоврядування 13.04.2018

114
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03271/08-06 Доручення11895/1/1-18
(Г. Зубко) Про консультації на рівні заступників 
міністрів закордонних справ України та Республіки 
Білорусь

115
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03295/08-06 Доручення
(П. Розенко) Про нецільове використання 
стабілізаційної дотації і медичної субвенції 

116
29.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03297/08-03 Постанова242
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад

117
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03298/08-03 Розпорядження201-р
Про затвердження розподілу обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад

118
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03299/08-03 Постанова252
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 вересня 2015 р. № 703 і від 12 липня 
2017 р. № 522

119
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03332/08-06 Доручення12370/1/1-18
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 26.03.2018 № 85 "Про відзначення у 
2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні"

120
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03333/08-06 Доручення12554/4/1-18
(В. Кістіон) Про відрядження 09-12.04.2018 до м. 
Дубаї (ОАЕ)

121
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03334/08-04 Витяг з протоколуВП 11
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
стану пожежної безпеки на об'єктах з масовим 
перебуванням людей

122
28.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03363/08-03 Розпорядження218-р
Про затвердження плану заходів, спрямованих на 
реалізацію деяких засад державної внутрішньої 
політики щодо тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

123
28.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03364/08-03 Постанова238
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

124
14.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
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03365/08-17 Лист4806/0/2-18
(В. Федорчук) Про заходи щодо забезпечення 
безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

125
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03400/08-17 Лист4878/0/2-18
(С. Кушнір) ОСББ "БОРОДІНСЬКА 7"
Про підвищення тарифів за опалення житлових 
приміщень

126
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03406/08-17 Лист4823/0/2-18
(Г. Пліс) Про перенесення зустрічі з 
Прем'єр-міністром України

127
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03445/08-17 Лист4924/0/2-18
Про спеціальне пристосування для перевезення і 
монтажу негабаритних блоків прогонової будови 
мостів

128
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03480/08-06 Доручення14535/0/1-18
(П.Розенко) Про проведення селекторної наради 
11.04.2018

129
10.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03481/08-06 Доручення12800/1/1-18
Про План організації виконання Указу Президента 
України від 28.03.2018 №91 "Про відзначення 22-ї 
річниці Конституції України

130
11.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03482/08-06 Доручення14138/1/1-18
(В.Кістіон) Про вжиття заходів з урахуванням 
доповіді Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини щодо ситуації з правами людини в 
Україні

131
11.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03483/08-17 Лист5080/0/2-18
(В.Федорчук) ГО "Марафонська команда 
"Всесвітній біг заради гармонії"
Про виконання листа ГО

132
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

19



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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03484/08-03 Постанова237
Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"

133
04.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03486/08-06 Доручення13496/1/1-18
(В.Кістіон) до листа НДУ Бандурова
Про збільшення доходної бази місцевих бюджетів 
ОТГ Оріхівського р-ну

134
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03488/08-06 Доручення14245/1/1-18
(В.Кістіон) до листа Комітету з питань бюджету
Про індикативні показники надходжень митних 
платежів 

135
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03489/08-06 Доручення9530/1/1-18
(В.Кістіон) Про платників рентної плати за 
спеціальне використання води

136
26.03.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03492/08-04 Протокол наради 
(засідання)

5
(Г.Зубко) Про результати засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
НС

137
30.03.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

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

03189/08-23 Лист071/018
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТА 
СЕЛИЩНИХ РАД
Про підписання меморандуму про співпрацю

138
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

03356/08-22 Лист50/12-288
ФІЛІЯ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ"
Про будівництво газопроводу високого тиску до сіл 
Веселе, Запоріжжя, Українка Токмацького р-ну

139
02.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03357/08-22 Лист26-2448/1.2-18
Про забезпечення природним газом

140
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

03165/08-22 Лист02-1-177
Про участь у Круглому столі з питань 
автовиробництва 11.04.2018 (м. Київ)

141
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03094/08-23 Лист37-13-11/10464
Про застосування пестицидів та агрохімікатів

142
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03472/08-23 Лист37-17-11/11073
Про розміщення інформації щодо державних 
програм на офіційних сайтах та сторінках

143
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03141/08-39 Лист5/4.1-8/3276-18
Про підтримання гідрологічного режиму 
Молочного лиману

144
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03300/08-40 Лист5/4.1-16/3431-18
Про засідання Координаціної ради з питань 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням

145
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03387/08-40 Лист5/4.1-16/3431-18
Про засідання Координаційної ради з питань 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням 
04.05.2018 (м. Київ)

146
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03249/08-21 Лист3622-06/14843-0
Про стан проходження онлайн курсу "Єдині вимоги 
(стандарт) до якості обслуговування відвідувачів 
центрів надання адміністративних послуг"

147
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

21
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03250/08-23 Лист3801-05/14906-0
Про запровадження регіональних програм 
забезпечення агропромислового комплексу 
сільськогосподарською технікою вітчизняного 
виробництва

148
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03312/08-21 Лист3304-04/12631-0
Про правонаступництво та новостворених 
юридичних осіб

149
23.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

03296/08-22 Лист04/31-2747
Про будівництво підвідного газопроводу до сіл 
Веселе, Запоріжжя та Українка Токмацького 
району Запорізької області

150
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03115/08-22 Лист1022/25/14-18
Про підготовку до наради з питань розвитку 
автомобільних доріг

151
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

03211/08-37 Лист12/9/15-18
Про проведення культурно-мистецьких заходів 
"Український Схід"

152
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03428/08-37 Лист544/10/15-18
Про проведення 13.04.2018 круглого столу у 
м.Дніпро

153
11.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03315/08-34 Лист2375/3.3
Про звернення ГО "Волонтерський рух "Батальон 
Сітка"

154
03.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03386/08-34 Лист2475/14
Про проведення Всеукраїнської конференції 
"Координація" 29-31.05.2018 (Київська обл.)

155
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство оборони
22
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(адресат)
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документа

03367/08-44 Лист220/1954
Про поновлення фінансування будівництва 
інженерних споруд

156
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03213/08-32 Наказ141
Про внесення змін до наказу МОН від 10.07.2017 
№ 992

157
13.02.2018від

№
від 05.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

03318/08-32 Лист1/9-208
Про участь у міжнародній освітній конференції 
19-20.04.2018 у м.Києві

158
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03431/08-43 Лист1/11-3491
Про присвоєння почесних звань Панасенку О.І. та 
Авраменко М.О.

159
30.03.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03093/08-39 Лист7/11-3210
Про проведення щорічної всеукраїнської акції "За 
чисте довкілля" та Дня довкілля у 2018 році 
21.04.2018

160
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03185/08-20 Лист7/17-3390
Про надання пропозицій щодо реалізації програми 
надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі

161
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03194/08-26 Лист7/9-3350
Про перелік населених пунктів, які прийняли 
рішення про відключення будинків від систем 
централізованого теплопостачання

162
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03283/08-41 Лист7/31-3467
Про підготовку Першого Форуму регіонів 
Республіки Білорусь та України

163
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03286/08-26 Лист7/9-3516
Про проведення 18.04.2018 розширеної наради з 
питань підсумків проходження опалювального 
сезону 2017/18

164
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03311/08-26 Лист7/9-3522
Про планові показники щодо підготовки об'єктів до 
опалювального сезону 2018/19 року

165
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03430/08-33 Лист7/19-3625
Про надання інформації щодо первинної медичної 
допомоги

166
06.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03433/08-29 Лист7/33-3653
Про надання інформації щодо розрахунку сил і 
засобів цивільного захисту суб'єктів 
господарювання

167
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03457/08-41 Лист7/19-3678
Про Угоди щодо передачі коштів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

168
10.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03491/08-41 Лист7/12-3690
Про розвиток співпраці з Латвією

169
10.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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03116/08-28 Лист6122/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

170
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03120/08-28 Лист6040/0/2-18/17
Про реалізацію програми придбання спеціально 
обладнаних авто для перевезення осіб з 
інвалідністю

171
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03163/08-35 Лист6275/0/2-18/37
Про участь у семінарі з питань оздоровлення дітей 
12-13.04.2018 (м. Київ)

172
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03214/08-28 Лист6377/0/2-18/22
Про кількість облікованих внутрішньо 
переміщених осіб

173
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03222/08-35 Лист6405/0/2-18/37
Про проведення ІІ Всеукраїнського відкритого 
форуму "Багатодітна сім'я України" 11-12.05.2018 
(м. Одеса)

174
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03226/08-28 Лист6316/0/2-18/17
Про зміни в законодавстві щодо надання 
психіатричної допомоги особі, визнаній 
недієздатною

175
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03247/08-28 Лист6434/0/2-18/38
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про мобільну 
бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства..."

176
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03349/08-36 Лист6591/0/2-18/17
Про опіку та піклування над повнолітніми особами

177
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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03352/08-28 Лист6576/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

178
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03353/08-36 Лист6619/0/2-18/37
Про надання інформації з питань захисту прав 
дітей-сиріт

179
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03366/08-35 Лист6552/0/2-18/37
Про участь у міжрегіональному Форумі "Від серця 
України до серця дитини" 25-28.04.2018 (м. 
Полтава)

180
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03379/08-28 Лист6526/0/2-18/20
Про надання інформації щодо розмірів компенсації 
громадянам за пільговий проїзд (монетизація)

181
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03388/08-41 Листб/н
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 
ELECTRONICS CO., LTD
Про запрошення Гугніна Е.А. та Клименко В.І. до 
Китаю 20-30.04.2018

182
20.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03401/08-28 Лист6711/0/2-18/38
Про співпрацю з "гарячими лініями"

183
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03402/08-44 Лист6703/0/2-18/23
Про пропозиції щодо внесення змін до Закону 
України "Про волонтерську діяльність"

184
09.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03403/08-38 Лист6717/0/2-18/38
Про оновлення інформації щодо відповідальних 
структурних підрозділів в інформаційній сфері

185
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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03442/08-28 Лист6771/0/2-18/38
Про своєчасне інформування щодо зміни 
відповідальних осіб у сфері торгівлі людьми

186
10.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03443/08-28 Лист6776/0/2-18/40
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

187
10.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03476/08-28 Лист6883/0/2-18/23
Про погодження проекту розпорядження "Про 
затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
держ.політики з питань здорового та активного 
довголіття населення на період до 2022 року"

188
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

03448/08-20 Лист05110-14-21/909
Про проведення круглого столу з питань реформи 
міжбюджетних відносин 19.04.2018 (м. Київ)

189
03.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

03221/08-46 Лист3723/29/7-18
Про заходи щодо реалізації правопросвітницького 
проекту "Я маю право!"

190
02.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03139/08-43 Лист01-2143/23
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник сфери послуг України" Шаповалову В.І.

191
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03324/08-26 Лист01-2250/33
Про включення об'єкту до програми "Питна вода на 
2018 рік"

192
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03104/08-26 Рішення125
Про встановлення тарифів на послугу з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій ПАТ 
"Запорізький завод феросплавів"

193
23.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03410/08-45 Лист09/03-19/00822
Про додаткову потребу в виборчих скриньках для 
голосування

194
06.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03411/08-37 Лист04/03-19/00823
Про участь в урочистих загальноміських заходах 
02-09.05.2018

195
06.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03092/08-22 Лист02-45/245-1
Про надання дозволу на в'їзд автотранспорту до 
двору адміністративної будівлі

196
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

03505/08-34 Лист01-2443/30
Про виділення синтетичних майданчиків (для гри у 
міні-футбол)

197
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Запорізька міська рада

03215/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДМР СОГОРІН А.А.
Про сквер ім. В.А. Яланського у м. Запоріжжі

198
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03240/08-08 Депутатське звернення02/03-18/00795
ДМР СІРИЙ Д.В.
Про систему електронного вагового контролю 
вантажних автомобілів при в'їзді до м. Запоріжжя

199
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03354/08-44 Лист50/01-17
Про проведення 11.04.2018 мітингу

200
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03358/08-20 Лист02-12/257-1
Про виділення коштів на ремонт доріг комунальної 
власності

201
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

03384/08-08 Депутатське звернення49
Про ремонт доріг

202
29.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03385/08-08 Депутатське звернення51
Про реєстрацію податкових накладних ПТА 
"Запоріжжяобленерго"

203
29.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

03360/08-20 Лист02-01-21/1544
Про здійснення видатків обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2018 
році

204
02.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03361/08-20 Лист02-01-21/1444
Про надання переліків проектів та заходів, які 
планується реалізовувати за кошти субвенції

205
27.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

03262/08-20 Лист260
Про виділення коштів на ремонт дороги

206
02.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03263/08-22 Лист262
Про припинення постачання скрапленого газу для 
населення м.Молочанськ

207
02.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03067/08-08 Депутатське звернення7
ДОР СУХІНА В.М.
Про ремонт дороги с. Розівка - смт Нововасилівка 
Приазовського р-ну

208
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03149/08-08 Депутатське звернення029-18
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про пропозиції щодо використання коштів на 
реалізацію заходів, пов'язаних із 
соціально-економічним розвитком Запорізької 
області

209
26.03.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03156/08-08 Депутатське звернення03/04/2018-5МР
ДОР ГРИШИН Я.В. (Скоблікову В.В.)
Про встановлення пристрою примусового 
зниження швидкості в с. Сергіївка Вільнянського 
р-ну

210
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03276/08-08 Депутатське звернення109/18-2
ДОР ФЕДОРОВ І.С.
Про придбання акустичної системи для ДВНЗ 
"Мелітопольський промислово-економічний 
коледж"

211
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Обласна рада

03046/08-54 Лист1380/01-27
Про участь у засіданні Комісії з питань 
матеріально-технічного оснащення КУ 
"Запорізький обласний клінічний онкологічний 
диспансер" ЗОР 04.04.2018

212
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03065/08-54 Лист01-26/0266
Про проекти рішень щодо виконання обласних 
програм

213
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

30



№
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

03136/08-54 Лист1313/01-18
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПМПУ КУ "ЗАПОРІЗЬКА 
СТАНЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ"
Про ситуацію з не виведенням на лінію нового 
санітарного транспорту, закупленого в 2017 році

214
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03188/08-54 Лист1406/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для проведення утилізації 
відходів медичної та господарської діяльності

215
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03203/08-54 Лист1407/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для технічного 
обслуговування наркозних станцій

216
28.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03204/08-54 Лист1251/01-11
КЗ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі

217
28.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03205/08-54 Лист1185/01-11
КЗ "КАМ'ЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт котельні

218
28.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03206/08-54 Лист1090/01-11
Про виділення коштів на погашення боргу перед 
НАК "Нафтогаз України" за будівництво 
газопроводу в с. Широке

219
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03303/08-54 Лист1294/01-03
Про надання пропозицій, щодо виконання завдань і 
заходів цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України у 2017 
році

220
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03347/08-54 Лист1524/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію димової 
труби котельні №1

221
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03392/08-54 Лист1554/01-11
Про ситуацію навколо Приазовського РЕМ

222
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03393/08-54 Лист1596/01-27
ТОВ "ТЕНТ ПЛЕТТАК"
Про використання мобільних павільйонів

223
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03423/08-54 Лист1547/01-27
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ОТГ

224
11.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03458/08-54 Лист1548/01-10
ДОР СУХІНА В.М.
Про ремонт дороги с. Розівка - смт Нововасилівка 
Приазовського р-ну

225
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03459/08-54 Лист1735/01-11
Про незадовільний стан автомобільних доріг у 
Кам'янсько-Дніпровському районі

226
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

03066/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН,...
Про розробку програми щодо ліквідації амброзії 
полинолистої на території Запорізької області

227
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03187/08-08 Депутатське звернення25
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про реформування КЗ "Новомиколаївська 
ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів"

228
29.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"
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03494/08-22 Лист4121
Про погодження загальновиробничих питомих 
витрат палива, теплової та електричної енергії на 
2018 р.

229
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

03162/08-22 ЛистZp02.2.2-СЛ-445
Про проведення аварійно-відновлювальних робіт 
11-12.04.2018

230
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03071/08-22 Лист007-43/5000
Про оплату заборгованості за спожиту 
електроенергію

231
23.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03097/08-40 Лист30-30/5317
Про відкликання заяви щодо надання земельної 
ділянки в користування

232
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03098/08-40 Лист30-30/5318
Про надання земельної ділянки в користування

233
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03414/08-22 Лист007-41/5890
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

234
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

03169/08-40 Лист11/2017958
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

235
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03170/08-40 Лист11/2017959
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

236
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

03045/08-22 ЛистВС/02-523
Про недопущення знищення виробництва титану 
губчастого

237
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03171/08-22 ЛистВС/02-540
Про недопущення зупинки та знищення 
підприємства з виробництва титану губчастого

238
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03382/08-22 Лист04/03-562
Про відновлення постачання електроенергії

239
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

03178/08-43 Лист310/УК
Про нагородження Березовського М.Н. та 
Перепелиці М.О.

240
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

03113/08-48 Лист23-2880
Про модернізацію системи охорони державного 
кордону

241
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03319/08-43 Лист62-3233
Про участь в урочистостях 17.04.2018 та 
нагородження Устича М.В. (інші)

242
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Військові частини

03329/08-43 Лист37/471
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Зосименка О.О. (та інші)

243
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03396/08-40 Лист3/26/30/2-474
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про повернення документів щодо надання 
земельної ділянки в постійне користування

244
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

03052/08-22 Лист48-пк
ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ 
"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
ПАТ "Запоріжжяобленерго"

245
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

34



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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документа

03099/08-44 Лист54
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про відновлення електропостачання ТОВ 
"Запорізький титано-магнієвий комбінат"

246
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

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

03074/08-43 Лист01.04-01.01/2256
Про нагородження Антонця В.О. (та інші)

247
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03072/08-28 Лист27/03/02
ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНСТВО "ТРОЯН"
Про перевірку з питань трудових відносин та 
виплати заробітної плати

248
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03075/08-21 Лист4
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про державне майно - захисну споруду № 30232

249
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03076/08-22 Лист135
ТОВ "АКІМЖИЛСЕРВІС"
Про погодження Загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2018 рік

250
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03103/08-40 Лист489/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

251
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03114/08-22 Лист01/2017
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про погодження улаштування приєднання проїздів 
згідно проектної документації

252
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03151/08-40 Лист01/83
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАСНГАЗ"
Про припинення дії договору оренди земельної 
ділянки

253
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03152/08-22 Лист01/85
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАСНГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

254
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03182/08-22 Лист14
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про нелегальні перевезення BUS TOUR

255
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03183/08-22 Лист23
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про нелегальні перевезення BUS TOUR

256
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03224/08-40 Лист401
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

257
29.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03245/08-40 Лист413
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР`ЄР"
Про залишення без розгляду клопотання щодо 
розробки технічної документації з встановлення 
меж земельної ділянки

258
30.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03378/08-49 Лист42
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про надання інформації щодо виконання Рішення 
Господарського суду м.Києва

259
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03405/08-22 Лист24/03
ПП "ТРАНСАГРО"
Про узгодження паспорту маршруту 
Мелітополь-Запоріжжя-Якимівка-Мелітополь

260
11.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03412/08-22 Лист405
ЗАПОРІЗЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про усунення несправностей на залізничних 
переїздах

261
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

03416/08-40 Лист10/673
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

262
26.03.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03417/08-40 Лист10/675
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

263
26.03.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03461/08-49 Листб/н
ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК"
Про виконання рішення Господарського суду

264
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03462/08-49 Лист205
ТОВ "АГОРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про клопотання щодо участі у судовому засіданні 
за позовною заявою ТОВ "Агрос-М"

265
03.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03508/08-25 Лист
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про будівництво казарм для військовослужбовців

266
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Інші кореспонденти

03064/08-28 Лист22
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про безготівковий пільговий проїзд особам з 
інвалідністю

267
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03077/08-18 Лист92
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої "гарячої" лінії 12.04.2018

268
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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03095/08-21 Лист105-р
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про участь у засіданні Ради 11.04.2018

269
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03180/08-20 Лист41
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА" ЗОР
Про надання фінансової допомоги

270
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03186/08-41 Лист120
БО "МЕРЕЖА ЗАПОРІЖЖЯ"
Про стан реалізації проектів міжнародної технічної 
допомоги

271
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03229/08-33 Лист372
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про святкування 100-річчя Товариства 18.04.2018

272
30.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03321/08-20 Лист02-14/0207
КП "ЦПМСД "СІМЕЙНИЙ ЛІКАР"
Про перерозподіл коштів

273
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03391/08-28 Лист08
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО 
ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ...
Про проведення Дня солдатської матері

274
02.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03408/08-25 Лист1037
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про будівництво казарм для військовослужбовців

275
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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03432/08-50 Лист104
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої "гарячої" лінії

276
11.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03436/08-18 Лист111
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої "гарячої" лінії 24.04.2018

277
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

03449/08-26 Лист13
КП "СЕЛИЩНЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО "ДЖЕРЕЛО"
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

278
14.03.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03450/08-22 Лист01/593
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про реконструкцію автодорожнього переїзду через 
греблю ДніпроГЕС

279
06.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03467/08-40 Лист24/01
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ І 
РИБАЛОК ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями 

280
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

03282/08-33 Лист188
Про супровід масового заходу черговою бригадою 
ШМД 08.04.2018

281
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03161/08-26 Лист19-01/18/01
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті щодо 
проведення семінару 10.04.2018

282
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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03225/08-28 Лист14
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ-ДІТЕЙ ВІЙНИ"
Про проведення круглого столу з питань 
соціального захисту ветеранів-дітей війни

283
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03237/08-26 Лист1610
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про включення об'єкту до програми "Питна вода на 
2018 рік"

284
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03325/08-23 Лист07
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА 
ПАСІЧНИКІВ "ТАВРІЙСЬКИЙ МЕД"
Про розвиток бджільництва

285
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03389/08-44 Лист2
ВГО "ЛЕГІОН ПРАВДИ"
Про надання інформації щодо соціального захисту 
учасників АТО

286
10.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03390/08-44 Лист3
ВГО "ЛЕГІОН ПРАВДИ"
Про надання інформації щодо соціального захисту 
учасників АТО

287
10.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03398/08-44 Лист10/04-1/2018
ЕКО КОАЛІЦІЯ ЗАПОРІЖЖЯ
Про недопустимість зменшення зелених територій 
загального користування

288
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

03127/08-32 Лист35-18/1212
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про науково-навчальну співпрацю

289
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

03146/08-43 Лист01-28/535
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Яковійчука О.В. (та інші)

290
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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03257/08-43 Лист01.01-22/737
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Данілкіної О.В. (інші)

291
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03261/08-32 Лист01-11/406
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про доцільність приєднання КВНЗ "Запорізький 
педагогічний коледж" ЗОР до КВНЗ "Хортицька 
навчально-реабілітаційна академія"

292
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03317/08-32 Лист02-07/189
ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ 
ІМ.О.Г.ІВЧЕНКА
Про ситуацію навколо Запорізького авіаційного 
коледжу

293
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03328/08-43 Лист29
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про нагородження Джерелейко Л.В. (та інші)

294
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03383/08-32 Лист01-28/378
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про проведення Міжнародного дня жіночих кар'єр 
в ІТ 26.04.2018

295
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

03471/08-43 Лист01.01-22/758
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Болокан І.В. (інші)

296
05.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

03444/08-37 Лист01-32/207/0.2
Про проведення VI Центрально-Українського 
музейно-туристичного фестивалю 04-05.05.2018

297
06.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Львівська ОДА
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03060/08-23 Лист5/28-2352/0/2-18
Про участь у VII Міжнародному форумі 
"AGROPORT West-Lviv - 2018" 19-21.04.2018 (м. 
Львів)

298
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Полтавська ОДА

03437/08-38 Лист01-58/1365
Про проведення книжкової виставки-ярмарку 
"ПОШУК" 23-24.05.2018

299
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03054/08-16 Лист43-01/211
(Р. Павленко) Про заходи щодо відзначення 
Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських 
таборів 11.04.2018

300
31.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03270/08-16 Лист02-01/618
(І. Райнін) Про правопросвітницький проект "Я 
маю право!"

301
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03274/08-16 Лист02-01/641
Про виконання Указу Президента України від 
26.03.2018 № 85

302
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03477/08-16 Лист43-01/249
(Павленко Р.) Про проведення заходів щодо 32-ї 
роковини чорнобильської трагедії 26.04.2018 р.

303
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03479/08-16 Лист04-01/851
(Ковальчук В.) Про надання інформації щодо 
виконання протокольного рішення від 24.10.2017

304
11.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ паперовий паперова

03487/08-16 Лист09-07/130
(Н.Анненкова) Про надання графіків чергування 
посадових осіб в день проведення виборів в ОТГ 
29.04.2018

305
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Президент України
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03177/08-02 Указ93/2018
Про створення умов для подальшого розвитку 
параолімпійського і дефлімпійського руху в 
Україні

306
30.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03335/08-02 Указ87/2018
Про відзначення державними нагородами України 
діячів театрального мистецтва

307
13.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03478/08-02 Указ99/2018
Про відзначення 27-ї річниці незалежності України

308
11.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

03415/08-22 Лист01-16/0297
Про вирішення питання щодо налагодження 
системи забезпечення балонним газом населення 

309
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03268/08-51 Лист01-32/462
Про сприяння у  придбанні сучасною ком'ютерною 
технікою Василівського центру первинної медико- 
санітарної допомоги

310
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03421/08-22 Лист01-36/443
Про вирішення питання ремонту аварійних ділянок 
доріг

311
03.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03422/08-33 Лист01-32/462
Про забезпечення Василівського центру ПМСД 
комп`ютерною технікою

312
05.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

03258/08-42 Лист01.1-18/0095
Про погодження призначення Симець Т.Л.

313
28.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація
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03439/08-32 Лист112/01-40
Про виділення коштів для придбання обладнання 
для учнів 1-х класів району

314
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03138/08-42 Лист01-18/0315
Про погодження відрядження Васюка А.Г. 
05.04.2018 до м. Вінниця

315
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03148/08-27 Лист01-25/0312
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

316
30.03.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03408/08-33 Лист01-33/0342
Про виділення коштів на відшкодування вартості 
лікарських засобів на лікування окремих 
захворювань Широківській ОТГ

317
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03438/08-20 Лист01-27/0316
Про співфінансування реконструкції будівлі 
Балабинського НВК "школа І-ІІІ ступенів - гімназія 
"Престиж"

318
03.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03495/08-27 Лист01-25/0351
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

319
11.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03190/08-27 Лист01-24/139
Про питання проведення громадських слухань по 
проектам детальних планів території

320
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03394/08-42 Лист02-57/25-к
Про погодження звільнення Орловського С.Ю.

321
10.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03196/08-22 Лист03-34/0187
Про відновлення проведення спеціалізованих 
аукціонів з продажу скрапленого газу

322
29.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

03143/08-22 Лист01-01-16/0285
Про проведення спеціалізованих аукціонів з 
продажу скрапленого газу

323
29.03.2018від

№
від 03.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03135/08-42 Лист01-24/315
Про погодження звільнення Веселого В.В.

324
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03308/08-50 Доповідна запискаб/н
Про порушення під час підготовки проекту 
розпорядження "Про затвердження Розподілу 
обов'язків в районній державній адміністрації між 
головою, його першим заступником, заступником 
голови та керівником апарату 
райдержадміністрації"

325
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03413/08-27 Лист01-40/0266
Про визначення державних інтересів при 
розробленні детального плану території

326
06.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03202/08-40 Лист11-09/0332
Про ситуацію у сфері земельних відносин

327
29.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

03198/08-22 Лист01-11/0155
Про забезпечення населення району скрапленим 
газом

328
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03485/08-42 Лист01-11/0170
Про погодження надбавки Попюку В.М.

329
10.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

03241/08-08 Депутатське звернення43
Про повернення фінансового ресурсу до місцевих 
бюджетів

330
28.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

03070/08-20 Лист164
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва нового водопроводу

331
26.02.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03121/08-20 Лист02-02-16/75
ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про недофінансування ДНЗ "Дитячий садок 
"Гнаровчата"

332
02.04.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03122/08-22 Лист71/01-23
ПРИАЗОВСЬКА РАЙОННА РАДА
Про належне фінансування Приазовського РЕМ

333
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03181/08-20 Лист107/02-01-13
КОХАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на співфінансування 
реконструкції системи водопостачання с. Вишневе 
Токмацького р-ну

334
22.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03200/08-20 Лист01-20/0442
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання асенізаторської машини

335
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03218/08-34 Лист02-01-14/931
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про будівництво спортивного майданчика в с. 
Богданівка

336
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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(адресат)
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документа

03239/08-37 Лист92
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про святкування Дня Конституції України

337
30.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03252/08-30 Лист02-01-29/291
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р -НУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад

338
05.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03259/08-08 Депутатський запит8
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (депутат Івов 
В.М.)
Про проведення перевірки незаконної торгівлі по 
вул. Першотравнева смт. Веселе

339
02.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03281/08-20 Лист276
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів для початку робіт з 
відбудови Будинку культури

340
03.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03323/08-20 Лист02-01-14/965
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування реконструкції лікувального 
корпусу КУ "Чернігівська ЦРЛ"

341
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03452/08-20 Лист01-48/986
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про перерозподіл коштів

342
10.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03507/08-30 Лист669
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА ОБ`ЄДНАННА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Про схвалений проект рішення про добровільне 
приєднання до ОТГ

343
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів
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03142/08-42 Лист02.1-26/03.1/344
Про ініціювання дисциплінарного провадження 
щодо Каткової І.І.

344
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03395/08-39 Лист02.1-26/03.2/373
Про пропозиції на сесію обласної ради

345
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

03404/08-26 Доповідна запискаб/н
Про перегляд нормативно-правових актів, виданих 
облдержадміністрацією за період 1999-2015 р.р.

346
11.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

03269/08-20 Доповідна запискаб/н
Гугнін Е.А. (Департамент культури) Про виділення 
коштів на фінансову підтримку  КП "Готель 
"України" 

347
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

03220/08-51 Лист277/05
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

348
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03465/08-22 Доповідна запискаб/н
Про відкриття 20.04.2018 у м.Мелітополь ТОВ 
"Завод "Екопромлит"

349
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

03503/08-20 Лист12-10/742
Про надання інформації щодо виплати зарплати 
працівникам бюджетної сфери за 2017-2018 роки

350
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

03330/08-42 Лист173/03-17
Про участь Спіциної Л.В. у проведенні навчання 
17.04.2018

351
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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03424/08-42 Лист173/03-17
Про участь у проведенні навчання Спіциної Л.В.

352
05.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

03083/08-49 Лист22-ц/778/8/18
Про виклик до суду на 05.06.2018

353
22.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03086/08-49 Лист22-ц/778/718/18
Про виклик до суду на 18.04.2018

354
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03253/08-49 Лист22-ц/778/1571/1
Про виклик до суду на 10.05.2018

355
29.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

03243/08-20 Лист05.1-09.1/196-34
Про суми фактичних надходжень митних платежів

356
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03418/08-20 Лист06.2-09/173-357
Про стан використання субвенцій

357
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ 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

03168/08-43 Лист01/5-10/1610
Про нагородження Лісовика С.О. (та інші)

358
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03264/08-40 Лист120/0/92-18-ДК/
Про клопотання з питань дотримання вимог 
земельного законодавства 

359
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03265/08-40 Лист120/0/92-18-ДК/
Про клопотання з питань дотримання вимог 
земельного законодавства 

360
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

03381/08-28 Лист08/03.4-05/2455
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
Філії "Запорізький кінний завод № 86" ДП 
"Конярство України"

361
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

03345/08-39 Лист02.01/752
Про стан атмосферного повітря та грунту на 
території Запорізької області за результатами 
лабораторних досліджень

362
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03346/08-39 Лист02.01/753
Про стан водойм Запорізької області за 
результатами лабораторних досліджень

363
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03140/08-46 Лист517/04/13-2018
Про надання доступу до документів

364
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03207/08-46 Лист2998/6-2018
Про надання копій пояснювальних записок та 
аркушів погоджень до розпоряджень голови 
облдержадміністрації

365
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03212/08-46 Лист416/283/6-2018
Про надання інформації щодо контрактів з 
Акімовим В.П.

366
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03233/08-43 Лист1976/03/4-1
Про нагородження Кугука С.Ю. (та інші)

367
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03425/08-46 Лист3201/02/6-2018
Про ситуацію з майном ТОВ "АГРОТІС"

368
10.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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03468/08-46 Лист2158/44/-/04/201
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ТОВ 
"Іммідж-Томалекс"

369
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03504/08-46 Лист925/01/08-2018
Про результати проведення комплексів спільних 
цільових заходів, спрямованих на дотримання 
вимог Правил дорожнього руху та Правил 
перевезення пасажирів

370
10.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

03244/08-46 Лист12.1-19/2477
Про результати перевірки стану правової роботи в 
Департаменті капітального будівництва ЗОДА

371
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03254/08-49 Ухвала908/287/18
УХВАЛА суду у справі за позовом прокуратури 
Запорізької області

372
26.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03373/08-49 Ухвала908/55/17
Про ухвалу суду за позовом "НАК "Нафтогаз 
України"

373
03.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03376/08-49 Ухвала908/2522/17
Про ухвалу суду за позовом ЗОДА до Хваткова 
О.Ю. та Хваткова Ю.Ю.

374
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

03223/08-20 Лист753/9/08-01-13-0
Про виявлених та залучених до оподаткування 
неоформлених найманих працівників

375
02.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03451/08-20 Лист837/9/08-01-07-0
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

376
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

03499/08-40 Лист16/416
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

377
06.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

03331/08-19 Лист1.6./136
Про пропозиції щодо подолання депресивності 
міста Токмак

378
06.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

03351/08-43 Лист18/01-254
Про нагородження Ольшанського О.І.

379
04.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

03255/08-29 Лист01-08/359
Про затвердження зведеного 
мобілізаційно-оперативного плану ліквідації 
лісових пожеж лісогосподарських підприємств

380
03.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03137/08-48 Лист91/пр
Про виконання Державного завдання з призову на 
строкову військову службу

381
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03267/08-48 Лист548
Про проведення навчальних зборів 6-го 
стрілецького батальйону

382
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03278/08-48 Лист553
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку та забезпечення функціонування військового 
обліку у В/Ч А1978

383
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

52



№
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Джерело  інформації 
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03279/08-48 Лист563
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 31.01.2018 №47

384
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03280/08-48 Лист541/2
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку та забезпечення функціонування військового 
обліку в ГУ Нацполіції в Зап.обл.

385
02.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03496/08-48 Лист589
Про урочисті проводи призовників 25.04.2018

386
11.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

03219/08-22 Лист109-р
Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

387
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03460/08-22 Лист119-р
Про фінансове становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

388
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03085/08-49 Лист808/4077/17/699
Про зупинення провадження у справі № 
808/4077/17 та виклик до суду на 24.04.2018

389
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03091/08-49 Лист808/934/18/6868/
Про копію ухвали суду за позовною заявою ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія" та виклик до суду 
на 24.04.2018

390
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03192/08-49 Лист808/934/18/6883/
Про копію ухвали щодо прийняття позовної заяви 
та виклик до суду на 24.04.2018

391
27.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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03068/08-39 Лист02-47/1214
ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про результати рибоохоронних заходів

392
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03069/08-46 Лист2734/92/-2018
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Посвистак Т.В.

393
19.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03179/08-46 Лист1330/1/40/-/04-2
СВ ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензій на 
здійснення операцій з металобрухтом

394
16.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03199/08-28 Лист02-09-1748
ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Про надання представника для участі у роботі 
комісії з розслідування нещасного випадку з ФОП 
Єлінсон О.В.

395
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03210/08-37 Лист13-8-0.27-534/10
ВІДДІЛ ГУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини на території Гуляйпільської та 
Воздвижівської ОТГ

396
28.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03434/08-46 Лист1736/40/-/04-201
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про призначення зустрічі 16.04.2018 для 
проведення слідчої дії

397
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03453/08-46 Лист1738/40/04-2018
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ДНІПРОВСЬКОГО ВІДДІЛУ 
ПОЛІЦІЇ
Про закупівлю робіт із благоустрою території 
Запорізької обласної філармонії

398
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях
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03119/08-42 Лист133
Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець"

399
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03157/08-42 Лист145
Про пропозиції щодо потреби у підвищенні 
кваліфікації державних службовців

400
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

03078/08-49 Лист1.1-2448вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив Запорізької 
облдержадміністрації у справі № 910/1956/18

401
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03090/08-49 Лист1.1-2391вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат" у справі № 910/1956/18

402
26.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03172/08-46 Лист1-3279вих-18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо отримання земельної 
ділянки Хименко О.В.

403
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03209/08-46 Лист134вих-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо погодження передачі 
у власність земельних ділянок приміської зони м. 
Запоріжжя

404
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03435/08-46 Лист1-3729вих.-18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо договорів оренди 
земель водного фонду на території 
Мелітопольського р-ну

405
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03053/08-46 Лист05/1-325вих-18
Про надання інформації щодо раціонального 
використання та охорони надр

406
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

55



№
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

03073/08-46 Лист04/7-235вих-18
Про стан протидії злочинам проти довкілля

407
29.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03128/08-46 Лист05/1-332вих-18
Про надання інформації щодо передачі в оренду 
земельної ділянки ПП "Гудзон"

408
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03133/08-46 Лист05/1-333вих-18
Про надання інформації щодо передачі в оренду 
земельної ділянки ПП "Гудзон"

409
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03208/08-46 Лист133вих-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо погодження передачі 
у власність земельних ділянок приміської зони м. 
Запоріжжя

410
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03228/08-46 Лист05/1-334вих-18
Про участь у нараді з питань функціонування 
установ природно-заповідного фонду

411
02.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03234/08-46 Лист05/1-345вих-18
ДЕРЖАВНА АЗОВСЬКА МОРСЬКА 
ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
Про порушення КП "Бердянськекотранс" вимог 
законодавства при експлуатації полігону ТПВ

412
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03291/08-46 Лист05/3-147 вих-18
Про надання інформації щодо виконання рішень 
суду щодо відведення земельних ділянок

413
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03377/08-49 Лист05/2-1738-18
Про відповідь на відзив щодо ТОВ "Гарант-строй 
2007"

414
05.04.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03420/08-46 Лист120-5058 вих.18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання копії листа ДП "Запорізький 
державний центр науки, інновацій та 
інформатизації" від 22.11.2017 №6 з додатками

415
06.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03469/08-46 Лист17/1-237вих18
Про надання інформації щодо об`єктів ПНО

416
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03470/08-46 Лист05/1-372вих-18
Про надання матеріалів до наради з питань 
додержання вимог законодавства щодо 
використання коштів на утримання дорожнього 
покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху

417
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

03266/08-21 Лист02-11-01801
Про надання кандидатури для проведення 
інвентаризації державного майна 

418
05.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

03166/08-46 Лист1650/39/107/01-2
Про надання документів відносно Чайки Д.В.

419
02.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03201/08-46 Лист1677/39/107/01-2
Про включення представників до складу робочих 
груп з питань закупівель медичного обладнання

420
04.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03235/08-46 Лист1646/39/107/01-2
Про перелік міжнародних грантів

421
02.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03236/08-46 Лист1658/39/107/03-2
Про моніторинг тендерних процедур

422
02.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03429/08-46 Лист1618/39/107/01-2
Про надання інформації щодо Чмельової В.В.

423
02.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

03153/08-46 Лист5065/41/32/01-20
Про внесення зміни до "Програми профілактики 
правопорушень... на 2017-2021 роки"

424
03.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03498/08-43 Лист5306/41/32/01-20
Про нагородження Кривоноса Р.С. (інші)

425
06.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03500/08-22 Лист5591/41/32/03-20
Про інформацію щодо випадків 
дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв 
автобусів

426
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03108/08-46 Лист59/3/3-414-н/т
Про надання інформації стосовно Стасюка А.С.

427
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03109/08-46 Лист59/3/3-415-н/т
Про надання інформації стосовно Саліфова Н.Н.

428
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03110/08-46 Лист59/3/3-416-н/т
Про надання інформації стосовно Тиняни О.В.

429
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03111/08-46 Лист59/3/3-420-н/т
Про надання інформації стосовно Соловйова С.О.

430
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03112/08-46 Лист59/3/3-435-н/т
Про надання інформації стосовно Крутікова С.

431
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03230/08-46 Лист59/6/2-671нт
Про масове звільнення працівників Токмацького 
РЕМ ПАТ "Запоріжжяобленерго"

432
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03284/08-46 Лист59/5/3-430
Про недопущення дестабілізації 
суспільно-політичної обстановки в регіоні під час 
святкування Великодня

433
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03287/08-46 Лист59/6/2-64-нт
Про порушення правил поводження з відходами

434
03.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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03288/08-46 Лист59/26-120нт
Про надання інформації, щодо листування між 
ЗОДА та ПАТ "Запорізький рибокомбінат"

435
03.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03292/08-46 Лист59/3/3-439-нт
Про надання інформації щодо Туркадзе Е.З.

436
30.03.2018від

№
від 06.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03293/08-46 Лист59/3/2-450-нт
Про надання інформації щодо Садовника Д.М.

437
02.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03426/08-46 Лист5916/2-680нт
Про ситуацію на ПАТ "Запоріжжяобленерго"

438
05.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03446/08-46 Лист59/19/1-82нт
Про аварійний технічний стан шляхопроводу у м. 
Мелітополь

439
11.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03447/08-46 Лист59/6/1-696нт
Про передумови до нанесення шкоди пам'ятнику 
танкістам у м. Токмак

440
10.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03490/08-46 Лист59/6/2-714нт
Про надання інформації щодо переліків об`єктів, 
які в особливих умовах виконують мобілізаційні 
завдання 

441
13.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

03062/08-20 Лист04-08-02-15/145
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за І півріччя 2017 року

442
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03106/08-20 Лист04-08-03-15/140
Про результати аудиту в Департаменті 
інформаційної діяльності ЗОДА

443
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03272/08-07 Постанова61
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 прку № 66

444
04.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03273/08-07 Постанова65
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

445
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03294/08-45 Лист21-40-563
Про організацію навчання для членів дільничних 
виборчих комісій 

446
06.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

03466/08-45 Лист21-28-600
СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА ДЕРЖАВНОГО 
РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Про проведення навчання

447
12.04.2018від

№
від 12.04.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

03370/08-49 Постанова808/8870/15
Про постанову суду за позовом Ільїна М.І. за 
касаційною скаргою ЗОДА

448
28.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03371/08-49 Ухвала908/26/17
Про касаційну скаргу ТОВ "Агрофірма Славутич" 
за позовом ТОВ "Агрос-М"

449
29.03.2018від

№
від 10.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна інспекція України з питань праці

03132/08-28 Лист2536/3/4.4-ДП-1
Про надання інформації щодо навчання з питань 
охорони праці

450
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці
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03131/08-28 Лист2525/3/4.4-ДП-1
Про відзначення у 2018 році Дня охорони праці

451
02.04.2018від

№
від 03.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03118/08-22 Лист55-01/17/5-18
Про виробництво електричної та теплової енергії з 
відновлюваних джерел енергії

452
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03124/08-22 Лист329-01/16/3-18
Про участь у IV-му Форумі енергоефективного 
партнерства "ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові 
механізми сталого фінансування 
енергоефективності місцевих громад" 27.04.2018

453
30.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

03248/08-39 Лист2-6-6/2137-18
Про сприянні в процедурі отримання дозвільних 
документів на спеціальне використання природних 
ресурсів в межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду

454
04.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03100/08-38 Лист1264/27/5
Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації

455
27.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03105/08-43 Лист1278/27/13
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
журналіст України" Шкарупі С.С.

456
28.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

03123/08-42 Лист23-11/122
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у квітні 2018 року

457
26.03.2018від

№
від 02.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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03242/08-42 Лист03/1-2-14/1-187
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 02-25.04.2018

458
26.03.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03167/08-43 Лист2451/80-18
Про нагородження Бамбизової С.І.

459
29.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03251/08-42 Лист68/20/22-18
Про надання роз'яснень щодо проходження 
державної служби

460
03.04.2018від

№
від 05.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національний банк України

03493/08-20 Лист31-0011/20716
Про надання щоквартальних 
інформаційно-аналітичних звітів

461
12.04.2018від

№
від 13.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

03184/08-48 Лист523/21-07/2-18
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 24.09.2014 № 744/2014

462
30.03.2018від

№
від 04.04.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

03399/08-41 Лист1084/02.0-7.1
Про проведення ІІ щорічного 
українсько-китайського форуму економічного 
співробітництва 29-30.05.2018 (м. Київ)

463
06.04.2018від

№
від 11.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Федерація роботодавців

03160/08-22 Лист18-1-142
Про розробку Пологівського родовища вторинних 
каолінів і вогнетривких глин ПАТ "Харківський 
плитковий завод"

464
03.04.2018від

№
від 04.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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03307/08-29 Лист385
 ДП " УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про узгодження Інструкції, щодо взаємодії

465
02.04.2018від

№
від 06.04.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

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