
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.05.18 по 11.05.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

04311/08-09 Протокол голови ОДА31
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ паперовий паперова

Заступники голови ОДА

04089/08-43 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е.В. (Департамент освіти)
Про нагородження працівників КЗ "Запорізький 
обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та 
екскурсій учнівської молоді" ЗОР Бородіна С.Е. 
(інші)

2
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04142/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А, (Служба у справах дітей)
Про нагородження Єлісєєвої О.В.

3
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04195/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров'я)
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
лікар України" Редько І.І.

4
04.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04196/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник освіти України" Хіврич В.В.

5
04.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04298/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про перерозподіл видатків субвенції з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

6
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04332/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про відзначення орденом "За заслуги перед 
Запорізьким краєм" ІІІ ступеня ЗОР Панченка І.В.

7
08.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04368/08-31 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту)
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору на оплату проїзду дітей пільгових 
категорій та їх супроводжуючих осіб до МДЦ 
"Артек" та УДЦ "Молода гвардія"

8
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04369/08-32 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про видання монографії "Розвиток інклюзивного 
освітнього середовища у Запорізькій області"

9
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04370/08-22 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти і науки)
Про сприяння у наданні автотранспорту 16.05.2018

10
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04392/08-38 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про закупівлю  послуг із упорядкування архіву

11
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04393/08-33 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про виділення коштів на придбання 
лікувально-діагностичного обладнання 
(артроскопічної системи "Arthrex"

12
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04394/08-42 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент соціального захисту 
населення)
Про призначення директора КУ "Любомирівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР Нікітенка В.І.

13
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2
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04398/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про перерозподіл видатків, які передбачені 
Департаменту освіти і науки ЗОДА

14
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04427/08-42 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент ЖКГ)
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
ЖКГ ЗОДА

15
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

04330/08-43 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення представників Української 
греко-католицької церкви з Івано-Франківської 
області

16
08.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04331/08-37 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про сприяння у проведенні екскурсії для 
представників Української греко-католицької 
церкви з Івано-Франківської області та членів 
родин загиблих учасників АТО

17
08.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

04059/08-15 Лист04-34/13-87909
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про проведення слухання на тему "Ефективність 
системи надання субсидій населенню" 23 травня 
2018 року у м.Києві

18
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

04060/08-15 Лист04-34/13-87913
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про хід виконання рекомендацій " Щодо 
подальших дій органів державної влади в 
проведенні верифікації соціальних виплат та 
пенсій"

19
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

04075/08-08 Депутатське звернення104/4-156
НДУ ГОНЧАРЕНКО О.
Про співробітництво з регіонами Франції

20
20.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04076/08-08 Депутатське звернення213/699-18
НДУ ШКРУМ А.
Про надання інформації щодо штатного розпису 
Запорізької ОДА за 2017 рік

21
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04077/08-08 Депутатське звернення222
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.
Про сприяння участі членів запорізького 
об`єднання сімей загиблих воїнів АТО у заходах до 
Дня матері

22
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04273/08-08 Депутатське звернення227
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про проведення музичного фестивалю "Музика 
Шопена просто неба" 23-24.06.2018

23
02.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

04219/08-26 ЛистК-20180504/6
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про стихійне звалище сміття в смт Сонячному

24
04.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04318/08-26 ЛистК-20180505/8
ГО "ФУНДАЦІЯ.101"
Про пошкодження асфальтобетонного покриття в с. 
Новопетрівка

25
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04319/08-22 Лист24
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про затвердження розміру щомісячної готівкової 
виплати пільг у 2018 році

26
03.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04396/08-44 Лист264
ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
МАЙБУТНЬОГО"
Про аналітичне дослідження щодо можливостей 
відновлення та розвитку Донбасу

27
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04228/08-33 Лист180
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) ГМБХ
Про пілотний проект щодо розробки 
перспективного плану госпітального округу

28
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04301/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Самусь В.В. на семінар до м. 
Берлін 14-18.05.2018

29
30.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04078/08-37 Лист01/779/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Про відзначення 100-річчя підняття українського 
прапору кораблями Чорноморського флоту

30
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04095/08-42 Лист03/1-2-14/1-257
ДРІДУ НАДУ
Про участь у семінарах

31
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5
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04107/08-21 Лист123
ТОВ "Е-ТЕНДЕР"
Про процедуру малої приватизації у відповідність 
до нового законодавства

32
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04135/08-34 Лист01-40-02/343
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Про проведення досліджень стану та перспективи 
розвитку молодіжного підприємництва

33
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04139/08-39 Листб/н
ЧУЙКО В.П.
Про припинення дії договору водного об`єкту

34
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04143/08-47 Лист293/24.3
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про надання інформації щодо корупції в регіоні 
2016-2017 роки та станом на 1 травня 2018 року

35
25.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

04144/08-51 ЛистR18/58
ROBOTICA 2018
Про проведення 12.05-13.05 STEM-фестивалю

36
23.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

04145/08-25 Лист1098/04
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про проведення семінару 21.06.2018 у м.Харкові 
щодо створення умов для забезпечення молоді 
житлом

37
25.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04165/08-41 Листб/н
GDC CONSULTING
Про запрошення Бойко А.Ю та Іванченко О.О. до 
участі у Курсі Сучасних Технологій (Корея)

38
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04167/08-34 Лист05/215
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ
Про проведення 04.06-09.06.2018 першого 
Всеукраїнського турніру з боксу серед молоді

39
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04168/08-22 Лист01/17767
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про відкрите обговорення проекту зміни тарифу на 
передачу електричної енергії на 2018 рік, яке 
відбудеться 16.05.2018

40
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04171/08-19 Лист658
ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ФАХІВЦІВ І 
ПРАКТИКІВ З РЕГІОНАЛЬНОГО ТА 
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ "РЕГІОНЕТ"
Про співробітництво

41
24.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04172/08-25 Лист41
БІЗНЕС-ДНІ FIDIC В УКРАЇНІ
Про проведення 14.06-15.06.2018 заходів з питань 
будівництва та застосування проформ FIDIC

42
30.03.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04175/08-23 Лист1119
ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ"
Про співробітництво

43
25.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04207/08-42 Лист10-31/01/385
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
Про навчання в магістратурі Університету

44
13.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04243/08-46 Лист03/3129вих-18
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА 
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації стосовно Смотрова М.М.

45
23.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04258/08-28 Лист01-07/131
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про створення рубрики на сайті

46
26.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

04278/08-35 Лист34/06
ТОВ "СТАТУС-УКРАЇНА"
Про надання інформації щодо успішних жінок

47
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04366/08-33 Лист1/1-6139/нв-18
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про надсилання матеріалів щодо медичних питань

48
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04376/08-51 Лист07-05/18-3
ТОВ "СОФТ ЕКСПАНШЕН УКРАЇНА"
Про впровадження програмного комплексу 
"SX-Government"

49
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

04419/08-25 Листб/н
БОРИСОВ В.Б.
Про перевірку ТОВ "ВК 
"Укрстальспецконструкція"

50
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04426/08-49 Листб/н
ХВАТКОВ О.Ю.
Про відзив на апеляційну скаргу по справі 
908/2522/17

51
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Посольства

04057/08-41 Листб/н
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬТСВО РЕСПУБЛІКИ 
БОЛГАРІЇ УКРАЇНИ
Про офіційний прийом консула Республіки Болгарії 
в Запорізькій, Донецькій  та Луганській областях 11 
травня 2018 року о 11-00 годині м.Запоріжжя 

52
20.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Приазовський національний природний парк

04205/08-39 Лист310/06-07
Про відновлення водного сполучення Молочного 
лиману з Азовським морем

53
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди
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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

04113/08-49 Указ908/2522/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про відкриття апеляційного провадження щодо 
Хваткова О.Ю. та Хваткова Ю.Ю.

54
23.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04115/08-49 Лист908/73/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду щодо ПАТ "Янцівський 
гранітний кар`єр"

55
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04119/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ 
"ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"

56
23.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04281/08-49 Лист908/1156/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про надсилання касаційної скарги С(Ф)Г "Женя"

57
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04282/08-49 Постанова908/44/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

58
23.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04283/08-49 Ухвала908/74/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

59
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04284/08-49 Ухвала908/71/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

60
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ 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

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

Форма зберігання 
документа

04285/08-49 Постанова908/287/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду у справі за позовом 
прокуратури Запорізької області

61
27.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04423/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

62
08.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04424/08-49 Ухвала910/19068/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

63
07.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

04295/08-18 Лист0937-18
Про розміщення банера "Для громадян з 
порушенням слуху"

64
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

04385/08-18 Лист0957-18
Про звернення, які надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом квітня 2018 року

65
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

04079/08-06 Доручення17517/0/1-18
(В. Гройсман) Про зняття з контролю резолюцій 
КМУ

66
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04080/08-06 Доручення14996/1/1-18
План забезпечення виконання Указу Президента 
України від 11.04.2018 № 99 "Про відзначення 27-ї 
річниці незалежності України"

67
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10



№
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

04081/08-06 Доручення21529/180/1-17
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про виконання заходів із 
запровадження ЄС безвізового режиму для 
громадян України

68
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04082/08-06 Доручення14457/1/1-18
(С. Кубів) Про необхідність вирішення питання 
погашення заборгованості за спожиту електричну 
енергію військовими підрозділами на території 
області

69
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04083/08-06 Доручення8815/1/1-18
(С. Дехтяренко) Про надання інформації про 
роботу із зверненнями громадян

70
05.03.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

04084/08-17 Лист
(В. Федорчук) ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

71
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04085/08-06 Доручення16292/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації

72
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04086/08-03 Розпорядження267-р
Про внесення змін до плану заходів з реалізації 
Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2017-2020 роки

73
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04087/08-03 Розпорядження272-р
Про затвердження плану заходів на 2018 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021роки

74
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04099/08-06 Доручення384/21/1-18
(П. Розенко) Про внесення змін до технічних 
характеристик детальних вимог автомобіля 
сільської медицини

75
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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04130/08-06 Доручення17909/0/1-18
(В. Гройсман) Про проведення у ІІ кварталі 2018 
року експертних зустрічей для обговорення 
пріоритетів діяльності Уряду

76
28.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04131/08-06 Доручення15083/1/1-18
(В. Гройсман) Про виконання Конвенції про права 
осіб з інвалідністю

77
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04132/08-17 Лист6445/0/2-18
(С. Дехтяренко) ЖСК "ХАРЧОВИК-3"
Про незаконне підвищення тарифу на оплату 
теплової енергії

78
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04133/08-17 Лист6464/0/2-18
(С. Дехтяренко) ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З 
КОРУПЦІЄЮ"
Про злочини з крадіжки із тендерів на ремонті 
автошляхів Запорізької області

79
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

04134/08-17 Лист6490/0/2-18
(С. Дехтяренко) АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
Про проведення габаритно-вагового контролю на 
автошляхах

80
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04153/08-03 Постанова329
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України та визнання такою, що втратила 
чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 р. №1022

81
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12
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04154/08-03 Постанова328
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на здійснення 
заходів щодо захисту і забезпечення прав і 
інтересів осіб, позбавлених особистої свободи 
внаслідок дій незаконних збройних формувань 
та/або органів влади Російської Федерації на 
окремих територіях Донецької та Луганської 
областей, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють своїх повноважень, та тимчасово 
окупованій території України, а також підтримки 
зазначених осіб та членів їх сімей

82
18.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04155/08-17 Лист6563/0/2-18
(С. Дехтяренко) НОВООЛЕКСІЇВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Про сприяння у відзначенні Дня Конституції 
України

83
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04157/08-06 Доручення18065/0/1-18
(Г. Зубко) Про засідання Державної комісії з 
питань ТЕБ та НС 04.05.2018

84
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04182/08-04 Протокол наради 
(засідання)

17891/0/1-18
(В. Гройсман) Про приватизацію державного майна 
у 2018 році

85
27.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04183/08-06 Доручення16599/1/1-18
(Г.Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 17.04.2018 до м. Києва

86
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04230/08-17 Лист6732/0/2-18
(В. Гройсман) Про звернення, що надійшли на 
урядову "гарячу лінію" у І кварталі 2018 року

87
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

04231/08-17 Лист6804/0/2-18
(В. Бондаренко) ГО "ПРИАЗОВСЬКИЙ ФОНД 
"ІНВАЛІДИ ЧОРНОБИЛЯ"
Про повернення у власність рухомого та 
нерухомого майна

88
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

13
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04232/08-06 Доручення50388/3/1-17
(Г. Зубко) Про нанесення шкоди економічним 
інтересам держави в особі ЗДП "Кремнійполімер"

89
05.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04265/08-04 Протокол селекторної 
наради

13875/2/1-18
(Г. Зубко) Про Протокольне рішення селекторної 
наради від 13.04.2018 з питань впровадження 
реформи місцевого самоврядування, медичної 
реформи та розвитку мережі дитячих будинків 
сімейного типу

90
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04266/08-04 Протокол селекторної 
наради

18568/0/1-18
(Г. Зубко) Про Протокол селекторної наради з 
актуальних питань реформування сфер освіти та 
медицини в умовах децентралізації від 24.04.2018

91
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04267/08-04 Протокольне рішення18461/0/1-18
(П. Розенко) Про Протокольне рішення від 
03.05.2018 за результатами засідання Оргкомітету з 
підготовки та проведення у 2018 році Дня пам'яті 
та примирення і 73-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні

92
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04268/08-06 Доручення17311/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ШИПКО А.Ф.
Про забезпечення лікарськими засобами громадян 
після проведення трансплантації

93
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04269/08-06 Доручення18458/0/1-18
(В. Гройсман) Про виплату заробітної плати 
педагогічним працівникам

94
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04270/08-06 Доручення18313/1/1-18
(В. Гройсман) Про забезпечення населення 
скрапленим газом для побутових потреб

95
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04288/08-06 Доручення12370/16/1-18
(П. Розенко) Про відзначення у 2018 році Дня 
пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні

96
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

14
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04289/08-06 Доручення15698/1/1-18
(С. Кубів) ТОВ "САТЕЛЛИТ"
Про ситуацію щодо Керченської протоки та 
експорту продукції через Маріупольський порт

97
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04290/08-06 Доручення18204/1/1-18
(П. Розенко) МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА 
ФРАНКА
Про сприяння у підготовці та проведенні виставки 
кращих робіт дитячо-юнацької творчості

98
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04322/08-06 Доручення18101/1/1-18
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканки с. Варварівка 
Гуляйпільського р-ну  Войцицької Ю.В. щодо 
закупівельних цін на молоко

99
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04323/08-06 Доручення15691/70/1-13
(В. Гройсман) Про відзначення Дня Європи в 
Україні у 2018 році

100
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04346/08-03 Розпорядження281-р
Про схвалення Концепції підтримки та сприяння 
розвитку дитячого громадського руху в Україні

101
11.04.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04378/08-06 Доручення12462/1/1-18
(Г. Зубко) Про завершення будівництва інженерних 
споруд

102
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04379/08-06 Доручення16849/1/1-18
(Г. Зубко) Про стан виконання статті 11 Закону 
України "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад"

103
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

15
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04402/08-04 Витяг з протоколуВП 16
(В. Гройсман) 2. Рішення з окремих питань щодо 
планових показників помісячного розпису 
асигнувань загального фонду держбюджету

104
27.04.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04421/08-06 Доручення12238/58/1-18
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
актуальних питань розвитку регіонів

105
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

04106/08-22 Лист02-1-203
Про резолюцію учасників круглого столу 
"Автовиробництво в Україні: від розвитку до 
повного знищення. Термінові кроки для порятунку 
галузі"

106
18.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

04186/08-48 Лист27/3-2868
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Про психологічну реабілітацію

107
27.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

04293/08-39 Лист5/4.1-10/4509-18
Про підготовку Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища

108
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04129/08-22 Лист4005/06/18514-0
Про проведення 16.07-25.08.2018 навчального 
курсу "Розвиток мережі міських доріг" в Японії

109
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

16
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04212/08-20 Лист4003-02/19036-0
Про надання інформації щодо наявності коштів для 
співфінансування програм прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту 
сусідства на 2014-2020 роки

110
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04213/08-41 Лист3904-05/19021-0
Про участь у міжнародній конференції 5-6 червня 
2018 року, м. Київ

111
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04348/08-41 Лист4602-04/20033-0
Про участь у виставці China International Import 
Expo 2018 05-10.11.2018

112
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04349/08-22 Лист3802-05/20191-0
Про проведення Українського індустріального 
тижня 04-08-06.2018

113
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

04146/08-20 Лист22/4.2-1658-18
Про пошук додаткових джерел фінансування 
призалучені Порталу економічного і соціального 
відновлення

114
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04291/08-28 Лист22/5.3-1728-18
Про порядок виплати грошової допомоги особам, 
яких було позбавлено особистої свободи

115
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04416/08-32 Лист22/5.1-1786-18
Про перелік закладів, що можуть 
використовуватись для проживання абітурієнтів з 
тимчасово окупованих територій

116
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

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

04422/08-51 Лист211/16-993-935
Про роботу в СЕВ ОВВ

117
07.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04272/08-38 Лист12-02/02-05
Про розміщення соціальної реклами 07-16.05.2018

118
02.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство культури

04069/08-37 Лист347/18-18
Про надання кандидатури до складу робочої групи 

119
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04300/08-37 Лист668/18/15-18
Про внесення змін до установчих документів 
релігійних громад

120
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04395/08-37 Лист638/10/15-18
Про надання роз'яснення щодо 
історико-містобудівного обгрунтування

121
26.04.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04105/08-19 Лист3101/11
Про фінансування програм та проектів державного 
фонду регіонального розвитку

122
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04108/08-34 Лист3059/14
Про включення представників Департаменту 
патрульної поліції до складу координаційних рад з 
питань національно-патріотичного виховання

123
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04225/08-34 Лист3260/7.1
Про участь у виїзному засіданні колегії 
Мінмолодьспорту 31.05.2018 (м. Буча, Київська 
обл.)

124
03.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

04102/08-48 Лист404/1/1893
ДЕПАРТАМЕНТ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ, НАУКИ, 
СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Про проведення курсів з питань нацбезпеки

125
20.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

Міністерство освіти і науки

04210/08-32 Лист1/9-272
Про проведення наради з питань організації нового 
освітнього простору 21.05.2018 (м. Одеса)

126
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04340/08-32 Лист1/11-4849
Про звернення Гнаровської сільської ради щодо 
проблем з фінансуванням ДНЗ "Гнаровчата"

127
04.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04341/08-28 Лист1/9-284
Про виплату заробітної плати педагогічним 
працівникам

128
08.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04058/08-28 Лист10.1-17/934/8161
Про стан розрахунків із виплати заробітної плати 
працівників закладів охорони здоров'я у регіоні

129
30.03.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04072/08-28 Лист226/0/166-18/40
Про організацію заходів із психологічної 
реабілітації

130
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04148/08-19 Лист8/19-71-18
Про внесення змін на інтерактивну мапу проектів, 
які заплановано профінансувати за рахунок коштів 
ДФРР

131
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04206/08-30 Лист7/34-4402
Про надання інформації щодо користувачів 
Калькулятору для розрахунку фінансової 
спроможності перспективної ОТГ

132
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04208/08-22 Лист7/11-4381
Про розроблення регіональних програм з безпеки 
дорожнього руху

133
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ 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

04209/08-26 Лист7/10-4448
Про надання інформації щодо заборгованості 
населення за спожиті житлово-комунальні послуги

134
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04216/08-20 Лист7/19-4454
Про звіт щодо використання бюджетних коштів на 
будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям

135
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04217/08-19 Лист7/19-4456
Про надання інформації щодо відповідності 
проектів, що реалізовувалися за рахунок 
державного фонду регіонального розвитку у 
2015-2017 роках

136
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04218/08-20 Лист7/19-4455
Про звіт щодо використання бюджетних коштів на 
будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям

137
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04244/08-26 Лист7/10-4509
Про надання інформації щодо обсягів споживання 
теплової енергії

138
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04316/08-30 Лист7/34-4572
Про стан узгодження планів-графіків сприяння 
добровільному об'єднанню територіальних громад 
протягом 2018 року

139
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04317/08-20 Лист7/19-4466
Про потребу у фінансуванні програми пільгового 
кредитування індивідуальних сільських 
забудовників на будівництво та придбання житла

140
03.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04352/08-41 Лист8/12-5-18
Про підготовку до проведення чергового 7 СМК 
Франція

141
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04353/08-41 Лист7/12-4579
Про підготовку до проведення чергового 8 СМК 
Словенія

142
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04358/08-19 Лист7/19-4554
Про надання переліків об'єктів для фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

143
05.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04420/08-33 Лист7/16-4703
Про участь у нараді з питань розвитку системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості 14.05.2018 
(м. Київ)

144
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04428/08-41 Лист7/19-4686
Про затвердження договорів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

145
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04100/08-28 Лист8183/0/2-18/37
Про проведення 14.05-15.05.2018 семінару з питань 
оздоровлення та відпочинку дітей

146
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04159/08-28 Лист8315/0/2-18/56
Про проведення 04.05.2018 селекторної наради

147
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ 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
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Форма зберігання 
документа

04214/08-44 Лист8385/0/2-18/40
Про реалізацію програм з фінансування ГО 
ветеранів

148
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04215/08-28 Лист8172/0/2-18/39
Про контроль за розподілом та використанням 
гуманітарної допомоги

149
27.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04229/08-28 Лист8418/0/2-18/40
Про вжиті заходи із забезпечення виплати 
одноразової грошової допомоги особам, 
постраждалим під час Революції Гідності

150
03.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04233/08-28 Лист8455/0/2-18/25
Про засідання колегії Мінсоцполітики 17.05.2018 
(м. Харків)

151
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04235/08-35 Лист8426/0/2-18/37
Про розробку регіональних планів з реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей

152
03.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04292/08-28 Лист8394/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

153
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04294/08-35 Лист8555/0/2-18/38
Про проведення семінару з питань дискримінації у 
м. Запоріжжя 15.06.2018

154
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04324/08-35 Лист8803/0/2-18/37
Про відзначення Дня захисту дітей

155
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04325/08-28 Лист8795/0/2-18/42
Про комплексне реформування системи органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування з 
метою надання населенню якісних і доступних 
послуг в сфері соціального захисту населення та 
захисту прав дітей

156
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

04345/08-35 Лист8848/0/2-18/57
Про проведення заходів з надання паліативної 
допомоги дітям

157
08.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04347/08-35 Лист8883/0/2-18/37
Про рішення засідання центрального міжвідомчого 
штабу з координування організації і проведення 
оздоровлення і відпочинку дітей у 2018 році

158
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04389/08-35 Лист8936/0/2-18/37
Про забезпечення виконання Плану заходів щодо 
організації та проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2018 році

159
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04414/08-35 Лист8949/0/2-18/38
Про надання інформації у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству

160
08.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04418/08-28 Лист9002/0/2-18/39
Про направлення копії наказу щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

161
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

04141/08-41 Лист5158/12.3.1/7-18
Про організацію візиту Спеціального доповідача 
РПЛ ООН з питань катувань (28.05-08.06.2018)

162
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04302/08-41 Лист5383/12.3.1/7-18
Про оформлення повноважень делегації 
Спеціального доповідача з питань попередження 
катувань

163
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04211/08-22 Лист01-2970/32
Про електропостачання м. Бердянськ

164
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04280/08-20 Лист01-2942/26
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
населення препаратами інсуліну

165
02.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04327/08-33 Лист06482/03-28/01
Про медичний супровід на 11.05.2018

166
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

04401/08-43 Лист1758/02-31-1
Про нагородження Чорної Т.Г. (та інші)

167
25.04.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

04101/08-22 Лист01-2904/44
Про надання допомоги щодо транспортування СЧС 
"Норд" 

168
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

04150/08-33 Лист01/03-19/01029
Про медичний супровід заходу

169
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04152/08-22 Лист03617/03-26/06
Про надання інформації щодо ціни на тверде 
побутове паливо

170
26.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

04098/08-43 Лист1827/02-42-1
Про нагородження Савьолова А.Б.

171
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

24



№
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

04140/08-20 Лист09/09-549
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального водоводу 

172
24.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04430/08-20 Лист09/09-619
Про виділення коштів для реконструкції 
магістрального водоводу в м. Дніпрорудне

173
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04091/08-08 Депутатський запит1971/01-09
ДОР СТАРУХ О.В.
Про надання інформації щодо питань земельних 
ділянок для учасників АТО

174
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04112/08-08 Депутатське звернення2604/1
ДОР МАКСИМОВА І.М.
Про погодження фінансування кондиціонерів для 
КЗ "Запорізький обласний центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів" 

175
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04125/08-08 Депутатське звернення39
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про вирішення питання підтоплення вулиць смт. 
Балабино Запорізького району

176
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04126/08-08 Лист37
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про неналежну якість пасажирських перевезень на 
автобусних маршрутах 

177
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04187/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР МАРЧЕНКО В.П.
Про фінансування заходів соціально-економічного 
розвитку

178
04.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04190/08-08 Депутатське звернення02/05
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про виплату заробітної плати співробітникам ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

179
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04360/08-08 Депутатське звернення4
ДОР БУРЯК О.М.
Про участь у засіданні робочої групи 11.05.2018

180
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

04064/08-54 Лист1885/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
капітальний ремонт будинку культури в смт. 
Нововасилівка Приазовського району

181
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04065/08-54 Лист1781/01-11
Про сприяння у наданні невідкладної медичної 
допомоги жителям Василівського району

182
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04066/08-54 Лист1649/01-15
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА 
ПАСІЧНИКІВ "ТАВРІЙСЬКИЙ МЕД"
Про сприяння у розвитку медового бізнесу та 
бджільництва у Запорізької області

183
18.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04067/08-54 Лист1857/01-26
Про розгляд проекту рішення щодо 
Новомиколаївської ЗОШ-інтернату І-ІІ ступенів

184
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04092/08-54 Лист1801/01-11
КП "ЗОЦОП" ЗОР
Про виділення коштів на термомодернізацію 
будівлі КП

185
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04093/08-54 Лист1878/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт КЗ 
"Приморська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3"

186
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04094/08-54 Лист1742/01-27
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження Плану розвитку електричних 
мереж на 2018-2020 роки ПАТ "Укрзалізниця"

187
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04246/08-54 Лист0172/01-07
Про надання інформації щодо актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку регіону

188
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04247/08-54 Лист1933/01-11
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КДНЗ 
"Горобинка"

189
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04279/08-54 Лист1636/01-27
ЗОП "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА 
СААКАШВІЛІ"
Про стан автомобільних доріг

190
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04309/08-54 Лист1732/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для розрахунку за спожиті 
енергоносії

191
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04343/08-54 Лист1853/01-17
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї...
Про підсумки організації оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2017 році

192
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04361/08-54 Лист2067/01-27
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів зони ризику

193
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04362/08-54 Лист2096/01-13
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про внесення проекту рішення щодо передачі 
апаратів для гемодіалізу

194
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04388/08-54 Лист01-26/0352
Про виділення додаткових асигнувань в 2018 році 
по КФК 0110150

195
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04390/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КЛІМЧЕНКО О.В.
Про перелік заходів для фінансування за рахунок 
коштів обласного бюджету у 2018 році

196
07.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04431/08-54 Лист1907/01-13
ФОП БОНДАРЕНКО О.В.
Про невідповідність лікарських засобів

197
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04433/08-54 Лист1709/01-16
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про недопущення заборгованості заробітної плати 
працівників галузі охорони здоров'я

198
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

04054/08-22 ЛистZp03.2-ЛВ-5213-
Про припинення газопостачання промисловим 
підприємствам та бюджетним установам

199
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04257/08-22 Лист001-007/7177
Про електропостачання ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

200
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04274/08-22 Лист001-003/7344
Про кризову ситуацію в ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

201
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04387/08-22 Лист007-41/7588
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

202
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

04090/08-43 Лист38/24
Про нагородження Сухаревського О.А. (інші)

203
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04333/08-22 Лист38/33
Про зміну назви підприємства

204
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04051/08-22 Лист06/13-701
Про узгодження Проекту обгрунтування 
екологічної броні електропостачання ТОВ "ЗТМК"

205
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04071/08-22 Лист04/04-702
Про виконання графіку заборгованості за 
електроенергію минулих років

206
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

04351/08-48 Лист2406
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1978
Про надання техніки для організації належного 
зберігання боєприпасів

207
04.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04372/08-42 Лист42/24-538
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Овсієнка С.О. (та інші)

208
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04386/08-40 Лист3/26/30/2-610
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про надання земельної ділянки державної 
власності в постійне користування

209
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Галузеві обкоми профспілок

04238/08-44 Лист210/46-18
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ ДСНС М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про захист прав особового складу цивільного 
захисту

210
30.04.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04109/08-22 Лист29
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

211
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04110/08-22 Лист21
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

212
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04111/08-22 Лист65
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про підвищення тарифу на пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом

213
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04122/08-22 Лист01/96
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

214
02.05.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04181/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про заяву щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відео конференції

215
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04227/08-22 Лист01/18-15
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про підвищення рівня граничного тарифу на 
пасажирські перевезення

216
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04249/08-22 Лист5559/3-18/21
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про запрошення на виставку "Водний транспорт" 
23.05.2018 (м. Миколаїв)

217
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04250/08-22 Лист33
ТОВ "АТП АСА"
Про технічний контроль транспортних засобів

218
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04304/08-22 Лист04-18
ТОВ "ВКП "ТЕХНО ПРОМ"
Про перевірку на здійснення операцій з 
металобрухтом

219
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04383/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про відповідь на додаткові обгрунтування відзиву 
на позовну заяву

220
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04384/08-22 Лист03-18
ТОВ "НУТІВА"
Про обстеження промислового майданчика

221
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04053/08-43 Лист01-09/167
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Галкіної Т.А. та Зайченко Н.О.

222
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04055/08-37 Лист86
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про проведення конференції з 22.10-25.10.2018 у 
Магдебурзі

223
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04068/08-37 Лист21-18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАГАЛЬНООБЛАСНИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ "ФЕСТИВАЛЬ СІМ`Ї"
Про підготовку проведення Фестивалю сім`ї

224
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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04073/08-22 Лист403
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про виписку із актів комісійного обстеження 
залізничних переїздів

225
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04158/08-22 Листб/н
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про надання транспорту для відвідування Театру 
юного глядача 5-6 травня 2018

226
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04169/08-26 Лист22-01/18
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення 24.05.2018 семінару 

227
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04180/08-49 Листюр-01206
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про додаткові доповнення до відзиву на позовну 
заяву

228
27.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04203/08-46 Лист19/108/1-6990
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про запрошення на науково-практичний семінар 
24.05.2018 (м. Бердянськ)

229
27.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04224/08-18 Лист122
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої "гарячої" лінії 16.05.2018

230
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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04253/08-38 Листб/н
ЗМІ АЛЬМАНАХ "УКРАЇНСЬКЕ ПАТРІОТИЧНЕ 
КОЗАЦТВО"
Про створення нового інформаційного проекту - 
альманаху "Українське патріотичне козацтво"

231
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04254/08-38 Листб/н
ЗМІ АЛЬМАНАХ "УКРАЇНСЬКЕ ПАТРІОТИЧНЕ 
КОЗАЦТВО"
Про збереження козацької спадщини та підтримку 
акції "Вшануймо пращурів героїв-козаків"

232
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04262/08-21 Листб/н
ФОП ГРИГОР'ЄВА Т.М.
Про виключення з реєстру речових прав на 
нерухоме майно знищені об'єкти нерухомості

233
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04263/08-21 Листб/н
ФОП ГРИГОР'ЄВА Т.М.
Про дозвіл на оформлення договорів

234
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04264/08-21 Листб/н
ФОП ГРИГОР'ЄВА Т.М.
Про відчуження єдиного майнового комплексу бази 
відпочинку "Альбатрос"

235
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04275/08-40 Лист15
СФГ "ТІЛЕЦЬ"
Про розірвання договору оренди водного об'єкту та 
оренди землі

236
02.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04337/08-20 Лист188/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про збільшення обсягів фінансування на 
обслуговування кредитів, наданих за рахунок 
коштів обласного бюджету

237
02.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04350/08-40 Лист267
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про надання інформації щодо необхідності надання 
дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою

238
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04367/08-29 Лист5517
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про надання роз'яснення щодо наслідків 
припинення подачі води і скидання стоків у 
навколишнє середовище

239
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04373/08-24 Лист200/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про проведення семінару 21.06.2018 у м. Харкові

240
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

04380/08-49 Лист314/4590/17/446
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виконавчий лист за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

241
02.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04252/08-26 Лист04/614
Про обмеження водопостачання КП 
"Бердянськводоканал"

242
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04315/08-39 Лист36
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНА РАДА 
ЗАПОРІЖЖЯ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення перевірки ТОВ УНСП "Лани 
України"

243
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04329/08-44 Лист4
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ТВОРЧИХ ІНВАЛІДІВ "МАЙСТЕРНЯ ЖИТТЯ"
Про сприяння у проведенні регіональної 
конференції 29-30.05.2018

244
05.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

04391/08-44 Лист5
ГО "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про проведення зустрічі з учасниками АТО

245
08.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04377/08-22 Лист09/523
КУП "НАШ ДІМ" ДМР
Про припинення подачі електроенергії

246
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

04120/08-49 Лист2/330/29/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про рішення суду щодо Масюти Т.І.

247
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04121/08-49 Лист2/330/31/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про рішення суду щодо Ващенко Л.І.

248
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04382/08-49 Лист314/1874/18/453
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про відкриття провадження по справі № 
314/1847/18

249
03.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04259/08-33 Лист120
ТОВ "САНАТОРІЙ "НИВА"
Про припинення водопостачання

250
02.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Установи торгівлі та побуту

04088/08-43 Лист01-28/629
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Молодиченко Н.А. (інші)

251
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Учбові заклади
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04255/08-32 Лист01-26/496
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про перепідготовку кадрів за напрямом 
"Енергоаудит"

252
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

04307/08-32 Лист01-13/0156
КУШУГУМСЬКИЙ НВК "ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про підвезення учнів

253
27.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Волинська ОДА

04161/08-32 Лист2738/40/218
Про проведення 16.05.-18.05.2018 урочистостей з 
нагоди 100-річчя позашкільної освіти України

254
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04061/08-16 Лист43-01/347
Про відзначення Дня пам`яті та примирення і Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

255
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04271/08-16 Лист43-01/366
(Р. Павленко) Про вшанування 80-х рокових 
Великого терору - масових політичних репресій 
1937-1938 років (20.05.2018)

256
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

04403/08-16 Лист02-01/837
(І. Райнін) Про активізацію роботи щодо 
забезпечення прав людей з інвалідністю

257
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

04355/08-22 Лист01-28/656
Про ліквідацію заборгованостей ПРАТ "Завод 
БОМ"

258
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ 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
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04357/08-42 Лист01-23/633
Про надання роз'яснення щодо утворення 
централізованої бухгалтерії

259
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

04199/08-27 Лист01.1-13/0158
Про визначення та надання державних і 
регіональних інтересів для розроблення детального 
плану частини території за межами села Велика 
Білозерка

260
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04200/08-42 Лист01.1-18/0162
Про погодження призначення Лизюри Ю.М.

261
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

04397/08-42 Лист01-01-31/214
Про погодження звільнення Тібєшевської С.О.

262
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04326/08-42 Лист01-18/0440
Про погодження призначення Генчевої К.М.

263
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04336/08-20 Лист1268/01-27
Про включення природоохоронного заходу для 
фінансування

264
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04052/08-42 Лист01-01-29/0285
Про погодження звільнення Миронової С.А.

265
23.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04204/08-20 Лист01-20/182
Про виділення коштів на реконструкцію 
нежитлових приміщень Данило-Іванівської ЗШ І-ІІІ 
ст.

266
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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04404/08-43 Лист02-57/35-к
Про нагородження Ніколенко І.Б.

267
27.04.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04429/08-27 Лист01-22/187
Про визначення державних інтересів

268
05.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

04335/08-40 Лист03-34/0280
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Пришибської селищної ради

269
05.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

04197/08-43 Лист01-01-16/0397
Про нагородження Отрішко Л.С. та Тищенко В.Є.

270
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04342/08-20 Лист01-28/0356
Про фінансування іншої субвенції

271
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04201/08-43 Лист01-30/0453
Про нагородження Щербакової Ю.А.

272
25.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04202/08-43 Лист01-35/0455
Про нагородження Красовського П.І. та 
Красовської О.В.

273
25.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

04251/08-23 Лист01-46/0264
Про передачу меліоративних систем у комунальну 
власність

274
25.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада
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04138/08-40 Лист17-Ко-18/2
Про виділення земельної ділянки для будівництва 
станції сонячних батарей

275
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька райрада

04062/08-08 Депутатське звернення25
ДРР ПЕТРЕНКО С.Л.
Про облаштування 1-го класу 
Новоолександрівської ЗОШ

276
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04063/08-08 Депутатське звернення24
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про придбання кабінету біології для 
Новоолександрівської ЗОШ

277
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04149/08-08 Депутатське звернення25
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про допомогу жителям смт.Балабино в підтопленні 
грунтовими водами селища

278
26.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Мелітопольска райрада

04365/08-20 Лист254/01-16
Про сприяння фінансування проекту 
"Реконструкція частини нежитлових приміщень 
Данило-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів"

279
04.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райрада

04354/08-22 Лист01-25/152
Про ремонт дороги Т-04-01

280
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

04070/08-30 Лист01-48/1170
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання переліку проектних ідей для розвитку 
території

281
13.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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04097/08-40 Лист267/01-25
АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про зняття з резервування земельних ділянок

282
24.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04103/08-22 Лист272
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про присвоєння поштових адрес об`єктам 
нерухомості, які знаходяться в межах та за межами 
населеного пункту

283
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04147/08-20 Лист430
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про перерозподіл коштів обласного екологічного 
фонду

284
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04163/08-30 Лист287
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад

285
23.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04176/08-50 Лист1278
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання копії розпорядження голови від 
21.03.2015 №115

286
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04177/08-27 Лист427/02-05-07
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

287
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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04178/08-27 Лист428/02-05-07
ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

288
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04191/08-20 Лист02-01-15/463
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання машини для збору ТПВ

289
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04198/08-08 Депутатське звернення406
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів зони ризику

290
23.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04237/08-22 Лист01-48/1221
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про налагодження якості пасажирських перевезень

291
03.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04276/08-20 Лист734
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування територіальної громади

292
27.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04297/08-22 Лист01-48/1242
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Н-08 на ділянці 
Дніпро-Запоріжжя

293
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04299/08-39 Лист02-03-11/164
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про утилізацію небезпечних відходів

294
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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04308/08-22 Лист01-32/438
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про роботу ТОВ "Запорізька перевізна компанія"

295
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04320/08-20 Лист01-21/413
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про перерахування до місцевого бюджету податку 
з доходів фізичних осіб, отриманих від надання у 
користування земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення

296
04.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04339/08-20 Лист02-08-35/1370
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на співфінансування ремонту 
будівлі КЗ "Веселівська різнопрофільна гімназія"

297
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04364/08-26 Лист01-48/1251
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про корегування робочого проекту з реконструкції 
мереж водопостачання с. Лукашеве

298
07.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04374/08-26 Лист01-20/0627
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про підключення до котельні Таврійської АЗПСМ

299
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

04321/08-31 Доповідна запискаб/н
Про дозвіл на укладання прямого договору

300
08.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент фінансів
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04226/08-28 Доповідна запискаб/н
Про забезпечення плановими асигнуваннями по 
виплаті заробітної плати закладів, підпорядкованих 
Управлінню молоді, фізичної культури та спорту 
ЗОДА

301
05.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

04338/08-42 Лист256/03-17
Про зміну тематики навчання

302
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

04286/08-49 Лист22ц/778/1404/18
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
прокуратури Запорізької області

303
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04287/08-49 Лист22-ц/778/718/18
Про копію ухвали суду у справі за позовом 
прокуратури Запорізької області

304
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04260/08-20 Лист05.1-09.1/275-44
Про суми фактичних надходжень митних платежів 
за квітень 2018 року

305
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04371/08-20 Лист06.2-09/232-491
Про стан використання субвенцій

306
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04375/08-19 Лист04-09/305-4937
Про аналіз об'єктів, що можуть реалізовуватися за 
рахунок ДФРР у 2018 році

307
10.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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04296/08-29 Лист01/1.1-28/2228
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

308
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

04164/08-23 Лист11-05-14/2468
Про надання кандидатури до складу комісії щодо 
реалізації та знищення використання зразків 
продукції

309
24.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04074/08-46 Лист3052/81/01-2018
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ 
МИХАЙЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо курганних 
могильників

310
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04127/08-46 Лист3721/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо курганного 
могильника Безщасна могила №1475

311
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04128/08-46 Лист3721-2/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо курганного 
могильника Безщасна могила №1475

312
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04136/08-46 Лист4117/92/-2018
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо Кротова М.А.

313
25.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04400/08-46 Лист4155/6-2018
Про надання тимчасового доступу до матеріалів 
документів, що перебувають у володінні 
Департаменту екології та природних ресурсів 
ЗОДА

314
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції
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Джерело  інформації 
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04248/08-46 Лист3167/04-19
Про розміщення інформації щодо антирейдерських 
штабів

315
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04114/08-49 Ухвала908/55/17
Про ухвалу суду за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

316
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04381/08-49 Ухвала908/73/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

317
04.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

04432/08-20 Лист1046/9/08-01-07-
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

318
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

04236/08-40 Лист06/4-60
Про згоду на розроблення технічної документації із 
землеустрою

319
30.03.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

04359/08-44 Лист01-12/90
Про участь у зборах профспілкового активу області 
з нагоди 100-річчя з дня утворення Технічної 
інспекції праці профспілок 18.05.2018

320
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

04313/08-22 Лист09.3/172
Про участь у Запорізькому Промисловому Форумі 
22-24.05.2018

321
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

04261/08-43 Лист18/08-240
Про нагородження Манойла І.І., Домаєва О.О.

322
03.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів
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04123/08-43 Лист04/995
Про нагородження Гладньової В.І. (інші)

323
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04124/08-43 Лист04/994
Про нагородження Лебідя О.М., Солдатську О.В.

324
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04174/08-48 Лист653
Про проведення 11.05.2018 урочистого заходу

325
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04179/08-43 Лист575
Про нагородження Боброва В.О. (інші)

326
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04363/08-48 Лист714
Про участь у проведенні навчань 12.06.2018

327
04.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

04104/08-42 Лист867/04-12
Про розслідування страхового випадку щодо 
Корольової О.В.

328
27.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04116/08-49 Лист808/934/18/1027
Про судову повістку за позовом ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

329
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04242/08-49 Лист808/1699/17/105
Про копію рішення суду у справі за позовом ГУ 
ДФС в Запорізькій області

330
02.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

04193/08-22 Лист02-47/1463
Про внесення змін до Правил користування 
маломірними суднами на водних об'єктах у 
Запорізькій області

331
13.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04194/08-39 Лист02-47/1276
Про виконання Плану заходів щодо підготовки і 
проведення весняно-літньої нерестової заборони у 
2018 році

332
04.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04156/08-46 Лист120-24вих.18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо користування 
земельною ділянкою ДП "ЗДЦНП"

333
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04170/08-20 Лист188/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ
Про збільшення обсягів фінансування на 
обслуговування кредитів, наданих за рахунок 
коштів обласного бюджету

334
02.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04188/08-48 Лист1217
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про перевірку стану військового обліку 11.05.2018

335
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04277/08-40 Лист4954/9/28-10-47-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про залишення без розгляду листів щодо 
користування земельною ділянкою

336
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04305/08-40 Лист29/9/08-22-03-01
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про припинення права користування земельною 
ділянкою по пр. Праці, 20, м. Бердянськ

337
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Прокуратура
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04417/08-46 Лист1-3598вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо паспортів водних 
об'єктів ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

338
07.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04117/08-49 Лист130-3253-17
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про відзив на касаційну скаргу ТОВ "НВП "Аверс"

339
26.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04118/08-49 Лист05/2-1738-18
Про відповідь на відзив щодо "Гарант-строй 2007"

340
25.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04137/08-46 Лист04/7-302вих-18
Про вирішення питань протидії злочинності та 
забезпечення правопорядку в області

341
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04312/08-46 Лист04/4р
Про неправомірні дії Віталія Олешка

342
27.04.2018від

№
від 07.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04334/08-46 Лист05/1-489вих-18
Про надання інформації з питань охорони 
культурної спадщини

343
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04344/08-49 Лист05/2-1738-18
Про клопотання щодо закриття провадження у 
справі про визнання недійсним договору підряду

344
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04399/08-46 Лист04/7-342вих-18
Про надання інформації щодо протидії поширенню 
наркоманії

345
10.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04415/08-46 Лист05/1-501вих18
Про надання інформації щодо земельних питань за 
2017 рік та 1 квартал 2018 року

346
11.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04425/08-49 Лист1.1-3463 вих-18
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про заперечення на клопотання ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

347
05.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Регіональне відділення Фонду державного майна

04192/08-21 Лист02-05-02209
Про приватизацію майнового комплексу ДП 
"Запорізький інститут сільськогосподарського 
машинобудування"

348
27.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04328/08-22 Лист10/827
Про обмеження руху великовагового транспорту

349
07.05.2018від

№
від 08.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

04239/08-40 Лист08-04/1462
Про затвердження проекту землеустрою

350
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04241/08-40 Лист08-04/1463
Про передачу земельних ділянок

351
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління державної судової адміністрації в Запорізькій 
області

04240/08-40 Лист08-04/1461
Про затвердження проекту землеустрою

352
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

04223/08-46 Лист2129/39/107/01-2
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про порушення чинного законодавства на 
автобусних маршрутах приміських сполучень

353
27.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

04220/08-46 Лист6624/41/32/03-20
Про підготовку  до літнього періоду експлуатації 
стану автомобільних доріг

354
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04151/08-46 Лист59/26/1774/5
Про проблемні питання Кам`янсько-Дніпровського 
району

355
26.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04189/08-46 Лист59/3/3-581-н/т
Про надання інформації стосовно Сухойван О.В.

356
23.04.2018від

№
від 04.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04221/08-46 Лист59/6/1-812нт
Про надання копій документів щодо проведення 
будівельних робіт

357
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04222/08-46 Лист59/6/1-813нт
Про надання інформації щодо проведення 
будівельних робіт по водопроводах с. Вільне, с. 
Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського р-ну

358
03.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04314/08-46 Лист59/33-1939н/т
Про функціонування програмного забезпечення 
"Афіна", ...

359
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04405/08-46 Лист59/3/3-629-н/т
Про надання інформації стосовно Жигайло В.М. (та 
інші)

360
03.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04406/08-46 Лист59/3/3-628-н/т
Про надання інформації стосовно Бергманіса А.

361
03.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04407/08-46 Лист59/3/3-662-н/т
Про надання інформації стосовно Бекшаєва Д.

362
08.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04408/08-46 Лист
Про надання інформації стосовно Соловйова Е.С.

363
08.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04409/08-46 Лист59/3/3-633н/т
Про надання інформації стосовно Беседи В.І.

364
03.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04410/08-46 Лист59/3/3-632-н/т
Про надання інформації стосовно Шевцова С.Г.

365
03.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04411/08-46 Лист59/3/3-631-н/т
Про надання інформації стосовно Тадж Вазіра

366
03.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04412/08-46 Лист59/3/3-634-н/т
Про надання інформації стосовно Мауера Андреаса

367
03.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04413/08-46 Лист59/3/3-663-н/т
Про надання інформації стосовно Чучко Н.А.

368
08.05.2018від

№
від 11.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04184/08-45 Лист21-28-699
Про передачу пристроїв для зчитування інформації

369
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04185/08-07 Постанова75
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

370
02.05.2018від

№
від 04.05.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

04256/08-20 Лист14-08/145-3112
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за 2017 рік

371
21.02.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

04306/08-22 Лист4333/0/20-18
Про приведення у відповідність до вимог 
законодавства регуляторного акту

372
04.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба автомобільних доріг України

04173/08-42 Лист1183/1/12-7
Про погодження призначення Івка А.В.

373
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04166/08-29 Лист421-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про проведення 14.05-25.05.2018 навчання 

374
23.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

04160/08-29 Лист02-6262/162
Про аналіз коригування планів евакуації

375
03.05.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

04245/08-22 Лист1221/1/7.2-5
Про тимчасове обмеження руху великовагового 
автомобільного транспорту

376
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04310/08-22 Лист3999/1/5.2-6-441
Про експеримент з фінансового забезпечення 
реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг 
загального користування

377
05.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

04162/08-21 Лист1194/0/4-18
Про приватизацію ДП "Хлібна база №74"

378
27.04.2018від

№
від 03.05.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

04303/08-42 Лист1-10.2-6/2829-18
Про погодження призначення та звільнення Чайки 
Д.В.

379
07.05.2018від

№
від 07.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

04096/08-42 Лист23-11/180
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у травні 2018 року

380
16.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

04356/08-22 Лист4267/16/7-18
Про засідання Робочої групи щодо вирішення 
проблемних питань обліку природного газу 
18.05.2018 (м. Київ)

381
08.05.2018від

№
від 10.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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04234/08-42 Лист83/70/22-18
Про надання інформації щодо потреби в 
перепідготовці і підвищенні кваліфікації державних 
службовців

382
04.05.2018від

№
від 05.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

04056/08-37 Лист01/714
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
 Про участь у фестивалі "Історія. UA" 5 травня о 
13-00 годині в Запорізькій обласній універсальній 
науковій бібліотеці

383
23.04.2018від

№
від 02.05.2018
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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