
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.04.18 по 20.04.18

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

03554/08-22 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В.
Про відкриття у м.Мелітополь ТОВ "Завод 
"Екопромлит"

1
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03607/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соцзахисту)
Про збільшення обсягу асигнувань на надання 
адресної грошової допомоги громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах

2
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03608/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Висоцької Л.О.

3
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03612/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЦЗ)
Про виділення коштів в рамках реалізації Програми 
забезпечення потреб населення за рахунок 
використання вертолітної техніки на 2017-2020 
роки

4
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03633/08-19 Доповідна запискаб/н
(СЛЕПЯН Е.В.) Про рекомендації Польського 
фонду міжнародних та регіональних досліджень в 
рамках проекту "Індекс Євроінтеграційного 
Економічного Поступу: оцінка економічних 
реформ в регіонах України на шляху до 
впровадження зони вільної торгівлі з ЄС"

5
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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03652/08-40 Довідкаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки ДНЗ "Запорізький 
професійний ліцей автотранспорту"

6
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03703/08-31 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Управління містобудування)
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги з ремонту службового легкового 
автомобіля

7
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03730/08-42 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент з питань 
цивільного захисту населення)
Про збільшення граничної чисельності працівників 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

8
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03738/08-20 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент фінансів)
Про фінансування поточних видатків на утримання 
Агенції регіонального розвитку Запорізької області

9
20.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

03692/08-08 Депутатське звернення04-32/17-264
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СЛОВА ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про реформування друкованого ЗМІ "Трудова 
слава" (Оріхівський р-н)

10
13.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03736/08-15 Лист04-33/06-479(79
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї...
Про підсумки організації оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2017 році

11
16.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Народні депутати України

2
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03514/08-08 Депутатське звернення20 87104
(Ю.Тимошенко) Про звернення Тарасенко Т.М. 
щодо термінового лікування сина

12
10.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03624/08-08 Депутатське звернення1890
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про проблеми водопостачання с. Широке 
Запорізького р-ну Запорізької обл.

13
04.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03625/08-08 Депутатське звернення1886
НДУ КРИВОХАТЬКО
Про фінансування Кушугумської міської 
поліклініки

14
04.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

03571/08-40 Лист3/33/30/2-1085
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зупинення права користувння земельною 
ділянкою

15
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Громадські об'єднання

03522/08-37 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
АТО ТА БІЙЦІВ ОЗСП "АЗОВ"
Про проведення 21.04.2018 урочистих заходів 

16
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03613/08-22 Лист16/18
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про зауваження та пропозиції до проекту 
розпорядження щодо затвердження Умов 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів

17
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

3
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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

03614/08-22 Лист19
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про зауваження та пропозиції до проекту 
розпорядження щодо затвердження Умов 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів

18
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03615/08-22 Лист13/18
ВПГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про зауваження та пропозиції до проекту 
розпорядження щодо затвердження Умов 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів

19
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03616/08-22 Лист3/18
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про зауваження та пропозиції до проекту 
розпорядження щодо затвердження Умов 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів

20
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03619/08-40 Лист18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про оподаткування земель та нерухомості 
автомобільного транспорту

21
28.03.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03642/08-32 Лист2018/04-17
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ 
ІНТЕЛЕКТУ"
Про проведення Всеукраїнського Форуму лідерів 
управління та освіти "MIND EDUCATION 
LEADERS FORUM 2018" (24 квітня о 14-00 м. Київ 
)

22
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

03682/08-23 Листб/н
SAMPO ROSENLEW LTD
Про запрошення делегації аграріїв 23-26.04.2018

23
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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03735/08-40 Лист19042018-5/"Мо
CJSC "NEW ENERGY GROUP"
Про надання інформації щодо отримання 
земельних ділянок

24
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03745/08-40 Лист19042018-4/"Чер
CJSC "NEW ENERGY GROUP"
Про надання інформації щодо отримання 
земельних ділянок

25
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03746/08-40 Лист19042018-1
CJSC "NEW ENERGY GROUP"
Про надання інформації щодо отримання 
земельних ділянок

26
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Заявник

03740/08-39 Листб/н
ФОП ЧЕРВ'ЯК С.О.
Про погодження паспортів водного об'єкта

27
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03763/08-40 Листб/н
СЄМКО Ю.С.
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

28
20.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03764/08-40 Листб/н
СЄМКО Ю.С.
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

29
20.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03510/08-41 Листб/н
ФОНД КОНРАДА АДЕНАУЕРА
Про співробітництво

30
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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03521/08-23 Лист15КД/1-15/40
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
АЗОТ"
Про надання інформації щодо потреби в добривах

31
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03528/08-39 Лист7/1-5157/нв-18
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
Про внесення об`єкта в екологічну програму 
Запорізького регіону

32
05.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03542/08-41 Лист440/1
ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
Про організацію візиту Голови Представництва 
Європейського Союзу 25-26 квітня 2018 року

33
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03543/08-22 ЛистНЗ-1ДОН Філія
РФ "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про сприяння у профілактичній роботі з 
недопущення травмування громадян на 
залізничному транспорті

34
10.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03553/08-42 Лист08-2681/172
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Про участь у семінарі "Ділова українська мова"

35
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03570/08-37 Лист28-1
СОЮЗ УКРАЇНОК УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ВІДДІЛ
Про резолюцію круглого столу 

36
31.03.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03572/08-22 ЛистПЧ-04/155
КАХОВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про направлення представника Запорізької ОДА 
для участі в роботі комісії з обстеження 
залізничних переїздів

37
10.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03576/08-34 Лист506/216
ГО "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
"СОВІСТЬ"
Про проведення 21.04.2018 освітнього 
STEM-фестивалю

38
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03580/08-33 Лист177
ПРОЕКТ "РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ У ЗВ`ЯЗКУ ЗІ 
ЗБІЛЬШЕННЯМ ВПО"
Про реалізацію проекту з проведення ремонтних 
робіт в обласному протитуберкульозному санаторії 
м.Запоріжжя

39
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03581/08-41 Листб/н
ПРОЕКТ "ТОЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС В УКРАЇНСЬКИХ 
МЕДІА"
Про проведення 20.04-22.04.2018 інформаційних 
заходів 

40
12.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03583/08-20 Лист77001-07/116
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА 
УСТАНОВА "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про напрями сумісної роботи на 2018 рік

41
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03587/08-26 Лист11-04
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення 24.04-25.04.2018 Міжнародної 
виставки

42
02.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03618/08-40 Лист299-04/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

43
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03627/08-23 Лист01/163
ТОВ НПП"ХЕРСОНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Про участь у робочому візиті делегації України до 
Фінляндії з 23.04.2018 по 26.04.2018

44
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03628/08-41 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про візит делегації Представництва ЄС 2-4 травня 
2018 року

45
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03629/08-21 Лист02/41
ДО "РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про проведення спільної прес-конференції 
21.05.2018

46
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03631/08-39 Лист7/1696-18
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
ДОЗВІЛЬНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про оцінку потенційного екологічного впливу 
проекту"Запорізька Вітряна Ферма"

47
11.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03681/08-40 Листб/н
ПОПОВ П.А.
Про виділення земельної ділянки

48
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03706/08-28 Лист36-136
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про надання документів щодо реєстрації 
посвідчення Хрущ Я.Я.

49
26.03.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03708/08-32 Лист205
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про підготовку магістрів екології

50
13.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

03739/08-41 Лист12042
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про Річний звіт діяльності за 2017 рік

51
17.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03757/08-34 Лист803
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про участь у спортивному заході 24.04.2018 (с. 
Мартусівка, Київська обл.)

52
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Партії та громадські організації

03555/08-42 Лист701/12
ГРОМАДСЬКА МЕРЕЖА "НОВА ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА"
Про пропозиції щодо реформування державної 
служби

53
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Посольства

03513/08-32 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 
УКРАЇНІ
Про проведення 19.04.2018 презентації ВНЗ Литви 
для можливості отримання вищої освіти

54
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03700/08-41 Листб/н
ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРИ 
ПОСОЛЬСТВІ КОРОЛІВСТВА БЕЛЬГІЯ В 
УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 26.04.2018 (м. Запоріжжя)

55
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

03537/08-49 Лист808/2832/17 (872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу за позовом ТОВ "Профтаксі 1"

56
05.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03538/08-49 Лист808/2832/17(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу за позовом ТОВ "Профтаксі 1"

57
05.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03701/08-49 Лист910/233/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

58
11.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03525/08-04 Витяг з протоколуВП 13
(В.Гройсман) Про надання інформації щодо 
використання коштів субвенції з державного 
бюджету для дитячих будинків сімейного типу

59
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03526/08-04 Протокол наради 
(засідання)(П.Розенко) Про стан проведення перерахунку та 

виплати пенсій відповідно до постанови КМУ від 
21.02.2018 №103

60
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03531/08-06 Доручення14686/1/1-18
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори в Україні у 
березні 2018 року

61
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03532/08-03 Постанова256
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 2016 р. №29

62
28.03.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03533/08-06 Доручення14117/1/1-18
(П.Розенко) до звернення Комітету ВРУ з питань 
охорони здоров`я
Про розгляд і вжиття заходів на резелюцію 
"круглого столу "Шляхи зниження дитячого 
травматизму від опікової травми"

63
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03534/08-17 Лист5199/0/2-18
(С.Кушнір) лист Європейської бізнес асоціації 
Про реалізацію інвестиційного проекту з 
виробництва коаліну

64
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03579/08-04 Протокол наради 
(засідання)

15530/0/1-18
(В.Кістіон) Про вирішення проблемних питань 
роботи ПАТ "Запоріжжяобленерго"

65
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03601/08-03 Розпорядження241-р
Про підготовку збірної команди України та її 
участь у 2018 році у міжнародних спортивних 
змаганнях "Ігри Нескорених"

66
11.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03602/08-03 Постанова273
Про затвердження Державної соціальної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2021 року

67
11.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03603/08-03 Постанова266
Про питання використання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази 
професійно-технічних навчальних закладів у 2018 
році

68
11.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03655/08-06 Доручення15534/0/1-18
(П.Розенко) За підсумками селекторної наради з 
питань впровадження медичної реформи 10 квітня 
2018 року

69
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03656/08-06 Доручення13441/1/1-18
(В. Кириленко) Про можливе сприяння в 
організації проведення всесвітнього заходу - 
Олімпійський день ( травень- липень 2018 року)

70
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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03657/08-17 Доручення5508/0/2-18
(С.Кушнір) Про розгляд листа Укравтодору від 
13.03.2018 № 767/3/5.2-5, щодо прискорення 
процесу формування переліків об'єктів 
будівництва, реконструкції та ремонтів 
автомобільних доріг загального користування 

71
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03658/08-17 Доручення5427/0/2-18
(В. Федорчук) Про виконання листа 
Мінінфраструктури від 05.04.2018 № 
3391/16/10-18, щодо відзначення пам'ятних дат та 
ювілеїв

72
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03687/08-06 Доручення9067/3/1-18
(П. Розенко) Про Перелік пам'ятних дат та ювілеїв 
Української революції 1917-1921 років на 2018 рік

73
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03721/08-06 Доручення14901/1/1-18
(П. Розенко) Про виявлення ознак використання 
праці неоформлених працівників

74
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03729/08-17 Лист5605/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення Ващаєва В.С. щодо 
видачі бланків свідоцтв про право власності на 
майновий пай

75
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03756/08-06 Доручення16227/1/1-18
(С. Кубів) Про сприяння візиту делегації Арабської 
Республіки Єгипет 23-28.04.2018

76
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03759/08-06 Доручення11636/1/1-18
(Г. Зубко) Про проведення щорічної всеукраїнської 
акції з благоустрою "За чисте довкілля" 

77
20.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03760/08-06 Доручення13710/1/1-18
(Г. Зубко) КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про встановлення центром об'єднання 
територіальних громад село Болгарка

78
20.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03761/08-03 Постанова277
Про затвердження Порядку використання власних 
надходжень розпорядників коштів державного 
бюджету, які провадили свою діяльність на 
території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя, що обліковувалися на єдиному 
казначейському рахунку станом на день 
відключення системи електронних платежів 
Національного банку

79
18.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03762/08-03 Постанова282
Про затвердження Порядку виявлення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, які проживають у зоні надзвичайної 
ситуації або можливого ураження, та організації їх 
супроводження

80
18.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

03698/08-23 Лист22-2
АСОЦІАЦІЯ "УКРМАШБУД"
Про сільськогосподарське обладнання

81
11.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03674/08-23 Телеграма37-13-11/11657
Про проведення 20.04.2018 відеоконференція з 
питань проведення комплексу весняно-польвих 
робіт у 2018 році

82
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

13
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номер та дата ОДА
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03659/08-39 Лист5/4.1-8/3802-18
Про проведення семінару 05.06-07.06.2018 
семінару, Донецька область

83
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03765/08-35 Лист5/4.1-10/3977-18
Про поширення інформації щодо конкурсів 
соціально-екологічного спрямування "Діти 
Створюють Країну"

84
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03766/08-39 Лист5/4.1-15/3924-18
Про відзначення Міжнародного дня 
біорізноманіття 22.05.2018

85
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03661/08-21 Лист3612-07/16838
Про активізацію державної регуляторної політики

86
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03715/08-41 Лист4004-06/17094-0
Про потреби Української Сторони у залученні 
японської технічної допомоги

87
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03716/08-41 Лист4602-04/17152-0
Про енергетичну виставку "ONS-2018" 
27-30.08.2018 (м. Ставангер, Норвегія)

88
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03717/08-19 Лист3904-05/17054-0
Про формування переліку проектів 
державно-приватного партнерства

89
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
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03597/08-28 Лист22/5.3-1424-18
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

90
13.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03600/08-28 Лист22/6.1-1442-18
Про виконання плану заходів МТОТ

91
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

03644/08-41 Лист202/17-140-1032
Про відвідання Запоріжжя Главою Представництва 
ЄС 24-26 квітня 2018року

92
13.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03689/08-41 Лист640/16-250-1016
Про співробітництво з Узбекистаном

93
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

03744/08-38 Лист12-03/17-04
Про розміщення соціальної реклами 
23.04-04.05.2018

94
17.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03519/08-34 Рішення1-1/4/18
Про підсумки участі національної збірної команди 
України у XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 
року у Пхьончхан

95
03.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03520/08-34 Лист2659/3.4
Про проведення 26.04-28.04.2018 семінару щодо 
посилення профілактичної роботи серед молоді

96
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03546/08-20 Лист2668/14
Про участь у Всеукраїнській тереновій грі 
"Гурби-Антонівці-2018"

97
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03548/08-34 Лист2602/3.3
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Типового положення про 
молодіжний центр"

98
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03558/08-34 Лист2687/14
Про проведення конкурсу з визначення проектів 
національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадського суспільства

99
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03565/08-34 Лист2591/3-2
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку реалізації програми 
"Молодіжний працівник"

100
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ паперовий паперова

03566/08-34 Лист2611/4.2
Про Положення щодо порядку організації і 
проведення офіційних спортивних змагань і 
навчально-тренувальних зборів

101
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03650/08-34 Лист2648/14
Про участь у Всеукраїнському вишколі 
"Джура-Прикордонник"

102
13.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03632/08-32 Лист1/11-4170
Про проведення стратегічної сесії з питань 
розвитку інклюзивної освіти в Україні 18.04.2018

103
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03685/08-33 Лист19.1-608/9821
Про реалізацію прав пацієнтів на вільний вибір 
лікаря

104
17.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03516/08-39 Лист7/11-3210
Про проведення щорічної Всеукраїнської акції "За 
чисте довкілля" та Дня довкілля у 2018 році

105
28.03.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03556/08-25 Лист7/19-3772
Про надання інформації про проекти з 
реконструкції та капітального  ремонту в рамках 
НКПВУ

106
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03584/08-22 Лист7/10-3785
Про забезпечення укладання договорів 
реструктуризації заборгованості за енергоносії

107
13.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03596/08-19 Лист7/31-3792
Про проведення 17.05-18.05.2018 міжвідомчої 
конференції з питань регіонального розвитку

108
13.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03604/08-20 Лист7/19-3227
Про використання субвенції в розрізі об`єктів та 
заходів

109
29.03.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03622/08-26 Лист7/9-3847
Про проведення наради 19.04.2018 з питань 
створення та забезпечення функціонування ОСББ

110
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03626/08-19 Лист7/19-3902
Про засідання комісії з відбору інвестиційних 
програм 19.04.2018 м. Київ

111
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03636/08-41 Лист7/12-3833
Про надання інформації щодо стану регіональної 
співпраці з Чеською Республікою

112
13.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03638/08-26 Лист
Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих підприємств

113
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03672/08-20 Лист7/19-3934
Про проведення 24.04.2018 семінару щодо 
підготовки проектів, що фінансуються за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку 

114
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03699/08-20 Лист7/19-3913
Про фінансування проектів ОТГ

115
16.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03549/08-28 Лист592/0/101-18
Про моніторинг показників заробітної плати за 
лютий 2018 року

116
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03550/08-28 Лист7086/0/2-18
Про направлення копій наказів

117
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03598/08-28 Лист7177/0/2-18/38
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі"

118
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03599/08-28 Лист6983/0/2-18/23
НДУ СУСЛОВА І.М.
Про надання інформації про психоневрологічні 
інтернати

119
12.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

03662/08-20 Лист7332/0/2-18/37
Про надання інформації для проведення аналізу 
ефективності використання коштів бюджетної 
програми за КПКВК 2511110

120
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03663/08-28 Лист7283/0/2-18/38
Про надання інформації у сфері протидії торгівлі 
людьми

121
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03686/08-43 Лист7160/0/2-18/30
Про нагородження Черненка І.О.

122
16.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03712/08-28 Лист7406/0/2-18/56
Про сприяння проведенню апробації 
ризико-орієнтовних перевірок

123
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03714/08-28 Лист7466/0/2-18/39
Про дотримання строків видання рішень щодо 
визнання гуманітарною допомогою вантажів

124
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03718/08-35 Лист7493/0/2-18/37
Про надання кандидатури щодо реєстрації 
майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку 
дітей

125
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03719/08-36 Лист7474/0/2-18/37
Про забезпечення захисту прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
переміщені із зони проведення АТО 

126
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03720/08-35 Лист7268/0/2-18/37
Про інформування щодо суїцидів, травмування та 
загибелі дітей внаслідок жорстокого поводження з 
ними

127
16.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
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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

03754/08-22 Лист04455/03-31/03
Про погодження відкриття маршрутів

128
18.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03758/08-20 Лист04/03-23/00947
Про виділення субвенції для завершення 
будівництва житлового комплексу в с. Тепличне

129
20.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ 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

03737/08-26 Лист09/09-527
Про внесення змін до Програми сприяння 
виконанню депутатських повноважень...на 
2017-2020 роки

130
18.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

03678/08-40 Лист654/02-01-15
Про затримку в оформлені земельної ділянки

131
12.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська міська рада

03582/08-27 Лист01-38/1161
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану с.Преслав

132
13.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03569/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про придбання шкільних меблів для КЗ "Запорізька 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 1-2 
ступенів"

133
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03623/08-08 Депутатське звернення30
ДОР МАЙСТРО Д.М. (Юліївський НВК)
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
фінансування реконструкції Юліївського НВК 

134
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання освіти і науки 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

03693/08-08 Депутатське звернення74-18.04-18
ДОР ГАТУНОК А.А.
Про розсилку оперативного плану

135
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Обласна рада

03517/08-54 Лист1286/01-11
ГО "БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ"
Про виділення коштів 

136
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03518/08-54 Лист1646/01-11
Про повернення додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам

137
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03547/08-54 Лист1578/01-11
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів для приведення у 
відповідність до вимог протипожежної та 
техногенної безпеки будівель закладу

138
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03605/08-54 Розпорядження75-н
Про нагородження відзнаками Запорізької обласної 
ради

139
12.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03671/08-54 Лист01-26/0298
Про виділення коштів КП "Облводоканал" ЗОР 

140
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03723/08-54 Лист1717/01-27
Про ситуацію на ПАТ "Запоріжжяобленерго"

141
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03731/08-54 Лист1749/01-27
Про надання інформації щодо проблемних питань в 
сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту

142
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ 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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжсталь"

03705/08-43 Лист07/2020504
Про оформлення дубліката посвідчення до 
Почесного звання Третьякову О.Б.

143
12.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

03749/08-22 Лист11/01-628
Про скликання робочої групи з питань 
функціонування підприємства

144
18.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

03767/08-26 ЛистУГЭ/08-9510
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 
2018 рік

145
04.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

"Український графіт"

03523/08-21 Лист16/1503
Про інвентаризацію державного майна

146
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

03620/08-22 Лист12-3-17А-102
Про надання допомоги своєчасного доставлення 
вантажів Укрзалізницею до ДП "БМТП"

147
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03621/08-22 Лист12-3-19-100
Про налагодження взаємодії з Бердянською Філією 
ДП "Адміністрація морських портів України"

148
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03690/08-40 Лист93/25-юр
Про затвердження проектів землеустрою

149
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін
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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

03732/08-48 Лист41-3595
Про оснащення автоматичною ідентифікаційною 
системою АІС риболовецьких суден

150
17.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

03664/08-40 Лист08-29/8583
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

151
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03665/08-40 Лист08-29/8585
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

152
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03545/08-22 ЛистУГЭ/08-8836
Про скоригований перелік основних засобів 
задіяних в виробництві та транспортуванні теплової 
енергії АТ "МОТОР СІЧ"

153
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03609/08-40 Лист10/855
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про затримку розгляду документів

154
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03668/08-40 Лист552/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

155
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03675/08-22 Лист17/04-18
ТОВ "ЄВРО-МЕТ"
Про обстеження промислового майданчика

156
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

03702/08-49 Лист72-2017
ТОВ "АГРОС-М"
Про позовну заяву щодо визнання бездіяльності 
суб'єкта владних повноважень протиправною

157
18.12.2017від

№
від 19.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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03741/08-22 Листб/н
ТОВ "КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ "СІП"
Про припинення транзиту електроенергії з боку 
ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач"

158
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03512/08-22 Лист336
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про включення представника Запорізької ОДА до 
складу комісії з обстеження залізничних переїздів

159
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03539/08-26 Лист01-12/700-05
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МР
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії

160
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03557/08-20 Лист02-14/0207
КНП "ЦПМСД "СІМЕЙНИЙ ЛІКАР"
Про перерозподіл коштів

161
06.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03577/08-29 Лист290
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
Про запрошення на захід

162
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03590/08-49 Листюр-01057
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про відзив на апеляційну скаргу щодо 
"Гарант-строй 2007"

163
13.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03593/08-21 Лист18-0-16
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про пропозиції щодо питань для розгляду на 
засіданні координаційної ради у травні 2018 року

164
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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03595/08-26 Лист21-01/18/04
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення 24.04.2018 семінару 

165
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03645/08-44 Лист46/04
ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " 
ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про проведення міжрегіональної робочої 
наради-семінар 11 травня 2018 в м. Харькові

166
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03670/08-25 Лист03/01088
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про резерв грунту для виконання укріплювальних 
робіт при будівництві крематорію в м.Запоріжжі

167
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03683/08-37 Лист12/04-08
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК"
Про запрошення на святкування 108 Роковини від 
дня народження Карацупи Н.Ф. 28.04.2018 (с. 
Олексіївка, Більмацький р-н)

168
06.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03691/08-20 Лист24
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМЕНІ МИКОЛИ 
АРХИПОВИЧА ШАЛАМОВА"
Про фінансування будівництва футбольного поля зі 
штучним покриттям в Пришибській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. М.А. Шаламова

169
16.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03694/08-21 Лист06/2018
СПІЛКА ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ М. БЕРДЯНСЬКА
Про проведення літнього ярмарку

170
16.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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03743/08-20 Лист01-11/459
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів для будівництва басейну

171
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03747/08-40 Лист649
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про затвердження технічної документації щодо 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

172
18.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03755/08-34 Лист09/18
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про збільшення фінансування ДЮСШ з 
українського рукопашу

173
20.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03634/08-33 Лист53
ЗГО "ЦЕНТР ЗДОРОВОЇ МОЛОДІ"
Про включення до складу обласної координаційної 
ради з питань протидії соціальним хворобам 
представника ГО

174
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03752/08-44 Листб/н
ГО "КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО"
Про незаконне використання плавзасобу 
"дебаркадер"

175
16.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Редакції газет

03753/08-38 Лист135/17
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ПЕНСІОНЕР"
Про співпрацю

176
16.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Суди

03591/08-49 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду 10.05.2018

177
02.03.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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03536/08-20 Лист2127
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ " ЗОР 
Про виділення коштів на проект "Автоматична 
установка пожежної сигналізації"

178
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03688/08-43 Лист02/2409
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Колесника Ю.М.

179
13.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

03541/08-40 Лист62-25/442
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про реєстрацію права на земельну ділянку

180
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03651/08-32 Лист01-28/408
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про відкриття 26.04.2018 виставки "Папа свободи"

181
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03725/08-43 Лист01.01-22/854
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Зацного Ю.А.

182
17.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03748/08-40 Лист01-32/443
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

183
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Хмельницька ОДА

03660/08-30 Лист66/68-13-1725/2
Про проведення 20.06-21.06.2018 на Хмельниччині 
Всеукраїнського форуму старост ОТГ

184
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03617/08-16 Лист04-01/910
Про надання списків працівників для відзначення 
державними нагородами

185
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03667/08-16 Листб/н
Про надання списків працівників для відзначення 
державними нагородами

186
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

03527/08-16 Лист32-07/670
(М.Кулеба) Про отримання житла Арапіною В.С. 
після закінчення навчання 

187
10.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

03567/08-33 Лист01-32/474
Про сприяння у вирішенні питання забезпечення 
невідкладною медичною допомогою жителів 
району

188
06.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03585/08-40 Лист01-35/531
Про надання дозволу реєстрації розпоряджень по 
земельним питанням

189
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03643/08-42 Лист01-40/516
Про погодження призначення Чубич О.В.

190
13.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

03647/08-22 Лист01.1-18/0131
Про погодження надбавки Ярмоленко А.І.

191
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03709/08-39 Лист01.1-20/0133
Про надання висновку щодо відповідності переліку 
видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів

192
17.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

03524/08-42 Лист112/01-15
Про погодження звільнення Семеренка С.О.

193
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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03648/08-22 Лист113/01-27
Про сприяння у вирішенні питання щодо 
відновлення постачання скрапленого газу для 
потреб Гуляйпільського району

194
12.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03611/08-42 Лист02-57/28-к
Про погодження надбавки Журавльову В.А.

195
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

03669/08-20 Лист03-34/0178
Про співфінансування придбання шкільного 
автобусу

196
27.03.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03511/08-22 Лист01-41/0284
Про відновлення електропостачання об`єктів ГКП 
ВКГ "Міськводоканал" Пологівської МР

197
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03606/08-46 Лист01-09/285
Про вирішення питання щодо скоєння 
протиправних дій групою осіб

198
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03641/08-46 Лист01-40/0416
Про вирішення питання щодо скоєння 
протиправних дій групою осіб

199
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03711/08-42 Лист01-35/0427
Про надання роз'яснень з кадрових питань

200
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03722/08-20 Лист1058/01-22
Про пропозиції щодо фінансування з обласного 
екофонду у 2018 році

201
12.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Токмацька райдержадміністрація

03733/08-46 Лист11-09/0381
Про скоєння протиправних дій

202
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03734/08-46 Лист01-46/0238
Про скоєння протиправних дій

203
16.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада

03710/08-22 Лист59/01-43
Про реалізацію проектів з будівництва вітрових 
електростанцій на території Приморського району

204
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

03573/08-22 Лист02-01-17/1117
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА
Про проведення капітального ремонту вулиць 
селища

205
06.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03574/08-26 Лист01-48/1002
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про корегування робочого проекту "Реконструкція 
мереж водопостачання с.Лукашеве"

206
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03588/08-27 Листб/н
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про врахування пропозицій під час розгляду 
питань формування Перспективного плану 
формування територій громад

207
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03589/08-27 Лист02-01-29/302
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про врахування пропозицій під час розгляду 
питань формування Перспективного плану 
формування територій громад

208
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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03649/08-20 Лист642
Про виділення коштів на проект "Водогін питної 
води від с.Давидівка до с. Атманай"

209
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03673/08-20 Лист01-13/321
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
вул.Лісова

210
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03676/08-20 Лист01-48/1028
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про співфінансування робіт по проекту 
"Реконструкція системи опалення"

211
16.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03677/08-27 Лист24/02-01-17
ПРИЮТЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

212
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03679/08-20 Лист400
Про співфінансування об`єкту "Капітальний ремонт 
свердловини №2" з бюджету ОТГ

213
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03684/08-22 Лист02-02-16/82
ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Вільнянськ - Орлівське

214
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03695/08-20 Лист680
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на завершення робіт з 
газифікації смт Приазовське

215
12.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03704/08-20 Лист02-01-14/1016
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

216
13.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03707/08-22 Лист01-35/371
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про подорожчання тарифу на пасажирські 
перевезення

217
17.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03727/08-27 Лист437
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення генерального плану території

218
16.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Головне управління праці та соціального захисту населення

03640/08-33 Доповідна запискаб/н
Про створення Хоспісу 

219
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

03724/08-43 Лист01/5-10/1947
Про нагородження Ляшенка Ф.В. та Ларіна В.І.

220
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03509/08-40 Лист08-0.4-484/90-18
Про залишення без розгляду звернення ФОП 
Сергієнко Т.О.

221
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03653/08-46 Лист1830/72/01-2018
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про матеріали по повідомленню начальника СК 
"Варта" смт.Новомиколаївка 

222
06.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції
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03586/08-32 Лист12-19/2734
Про надання регіональних планів заходів реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту "Я МАЮ ПРАВО!"

223
13.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03635/08-21 Лист04-19/515
Про зміни у складі обласної комісії з питань 
захисту прав інвесторів, протидії незаконному 
поглинанню та захопленню підприємств у 
Запорізькій області

224
11.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

03639/08-40 Лист16/416
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

225
06.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03750/08-44 Лист01-12/73
Про Першотравневий мітинг

226
19.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03696/08-48 Лист612/2
Про результати перевірки організаціїі ведення 
військового обліку в КП НВК "Іскра"

227
13.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

03630/08-22 Лист02-47/1620
Про відключення від електропостачання

228
18.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03540/08-46 Лист3672/92/-2018
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо Мурадова М.К.

229
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03551/08-46 Лист3677/92/-2018
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо Канавки О.П.

230
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03568/08-46 Лист50-3929вих-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про вжиття заходів до державної реєстрації 
припинення прав на земельні ділянки, що були 
предметом судового розгляду

231
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03575/08-46 Лист53-14651-16
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання копій документів

232
16.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03637/08-46 Лист1.4-98-18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо створення та 
функціонування  ботанічного заказника місцевого 
значення "Балка Бабкова"

233
12.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03728/08-46 Лист3156/70-2018
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо обстеження 
приймальних пунктів металобрухту

234
19.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03610/08-46 Лист05/1-384вих18
Про надання інформації щодо земельних питань за 
2017 рік та 1 квартал 2018 року

235
17.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03697/08-46 Лист05/1-897-17
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про невиплату заробітної плати на ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

236
17.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

03544/08-22 Лист02-22-01918
Про судову справу проти ПрАТ "Український 
графіт"

237
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03713/08-46 Лист1916/39/107/01-2
Про надання інформації щодо подання декларацій

238
18.04.2018від

№
від 19.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03559/08-46 Лист59/3/3-480-нт
Про перебування на обліку в установах соцзахисту 
населення Манукяна К.С.

239
05.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03560/08-46 Лист59/3/3-478-нт
Про можливе звернення до органів соцзахисту 
Щепук В.А.

240
05.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03561/08-46 Лист59/3/3-477-нт
Про надання інформації щодо звернення до 
лікувальних закладів Хлопеник В.М.

241
05.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03562/08-46 Лист59/3/3-481-нт
Про перебування на обліку в установах соцзахисту 
населення Чаби В.Ф.

242
05.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03563/08-46 Лист59/3/3-497-нт
Про надання інформації щодо звернення до 
лікувальних закладів Мельникова О.В. (інші)

243
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03564/08-46 Лист59/3/2-492-нт
Про надання інформації щодо звернення до 
лікувальних закладів Курінного А.В.

244
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03578/08-46 Лист59/20-1653нт
Про проведення 24.04-26.04.2018 
тактико-спеціального навчання

245
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03654/08-46 Лист59/19/1-88 нт
Про ситуацію із затриманим судном "НОРД"

246
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області
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з/п
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(адресат)
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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документа

03680/08-28 Лист04-08-04-15/179
Про надання інформації щодо видачі посвідчень 
особам, які пострадали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

247
18.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03751/08-28 Лист04-08-04-15/179
Про надання інформації щодо посвідчень особам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

248
18.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

03552/08-22 Лист1375/25-18
Про внесення змін до маршруту 
"Красноармійськ-Бердянськ"

249
19.03.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03742/08-45 Лист21-28-624
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

250
17.04.2018від

№
від 20.04.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03592/08-29 Лист16-4982/162
Про підготовку і проведення тренувань органів 
управління та сил цивільного захисту

251
11.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

03515/08-29 Лист02-4170/163
Про погодження проекту акта Кабінету Міністрів 
України

252
27.03.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

03529/08-20 Лист6352/5/99-99-19-
Про надання індикативних показників надходжень 
митних платежів на 2018 рік

253
13.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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03726/08-22 Лист943/3/5.4-6
Про включення об'єкту "Будівництво 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. 
Запоріжжя" до мережі доріг державного значення

254
30.03.2018від

№
від 19.04.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

03666/08-22 Лист2899/16/7-18
Про створення постійно діючої Робочої групи щодо 
вирішення проблемних питань природного газу

255
26.03.2018від

№
від 18.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

03594/08-37 Лист1167/02.0-7.1
Про проведення 17.05-18.05.2018 Другого 
Економічного форуму представників української 
діаспори 

256
16.04.2018від

№
від 17.04.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

03530/08-22 Лист10-17-7372
Про протокол наради щодо проблемних питань 
діяльності ПАТ "Запоріжжяобленерго"

257
12.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03535/08-42 Лист10-57-7285
Про надання кандидатури в.о. директора ТОВ 
"ЗТМК"

258
11.04.2018від

№
від 16.04.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03646/08-33 Лист1404
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МІНІСТЕРСТВА 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" 
Про надання субгранту на розвиток регіональної 
системи громадського здоров'я

259
17.04.2018від

№
від 18.04.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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