
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.05.18 по 18.05.18

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
Заступники голови ОДА

04507/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про нагородження Боярової Т.О. (інші)

1
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04508/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про перерозподіл коштів на виконання програми 
"Доступні ліки"

2
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04527/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про нагородження Гищука В.Д.

3
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04528/08-20 Доповідна запискаб/н
БОЙКО З.М. (Відділ правоохоронних органів)
Про перерозподіл капітальних видатків для В/Ч А 
1978

4
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04540/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент промисловості)
Про виділення коштів на проведення заходу щодо 
ефективного аналізу споживання 
паливно-енергетичних ресурсів об`єктами 
бюджетної сфери

5
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
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04541/08-20 Довідкаб/н
ГУГНІН Е.А. (Служба у справах дітей)
Про виділення коштів на підвищення окладів 
директорам центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей (інші)

6
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04551/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про перерозподіл коштів для КЗ "Запорізький 
обласний дитячий протитуберкульозний санаторій" 
ЗОР

7
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04553/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В.В. (Департамент капітального 
будівництва)
Про перерозподіл капіталовкладень

8
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04558/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді, фізичної 
культури і спорту)
Про перерозподіл коштів

9
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04589/08-43 Листб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Похомової Т.Ю. та Прокопенко 
В.В.

10
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04609/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Притули О.Л.

11
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04610/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент культури)
Про нагородження Рижова К.А.

12
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04612/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент охорони здоров`я)
Про перерозподіл коштів субвенції з державного 
бюджету на виконання заходів Урядової програми 
"Доступні ліки"

13
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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04661/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді,...)
Про погодження видатків коштів депутатського 
фонду

14
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04673/08-43 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про відзначення ліцеїстів гуртка "Почесна варта" 
КЗ "Запорізький обласний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною підготовкою 
"Захисник" ЗОР

15
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04670/08-01 Закон України2409-VIII
Про внесення зміни до статті 21-4 Закону України 
"Про військовий обов'язок і військову службу" 
щодо удосконалення окремих питань виплати 
одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті), інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності 
іноземців або осіб без громадянства, які проходять 
військову службу у Збройних Силах України

16
19.04.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04671/08-01 Закон України2379-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об’єднання територіальних громад" 
щодо добровільного приєднання територіальних 
громад сіл, селищ до територіальних громад міст 
республіканського Автономної Республіки Крим, 
обласного значення

17
03.04.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04672/08-01 Закон України2325-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення процедури 
реабілітації жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років

18
13.03.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

3



№
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04637/08-15 Лист04-35/11-476(10
КОМІТЕТ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ АТО 
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про створення Міністерства України у справах 
ветеранів

19
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Народні депутати України

04442/08-08 Депутатське звернення05/18-35
НДУ БАНДУРОВ В.
Про повернення фінансового ресурсу місцевим 
бюджетам

20
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04500/08-08 Депутатське звернення2087312
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В,
Про звернення Шульгіної Т.І.

21
07.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04511/08-08 Депутатське звернення2091
НДУ БІЛЕЦЬКИЙ А.Є.
Про надання інформації щодо ОТГ

22
10.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

04453/08-37 Лист313/окпос/13/49
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А8135 ІІ
Про проведення акції "Подаруй дитині з Донбасу 
книжку українською мовою"

23
13.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04493/08-48 Лист2549
В/Ч А1978
Про перерозподіл коштів

24
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04524/08-33 Лист313/окпос/13/49
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0135 ІІ
Про надання допомоги в лікуванні дітей в рамках 
проекту "Допомога йде"

25
13.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

4



№
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04525/08-33 Лист313/окпос/13/49
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0135 ІІ
Про надання допомоги в оздоровлені дітей 
Донецької області

26
13.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Громадські об'єднання

04504/08-34 Лист25
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо стану розвитку 
фізичної культури та спорту в області

27
04.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04560/08-44 Лист6
ГО "МАЙСТЕРНЯ ЖИТТЯ"
Про проведення 29.05-30.05.2018 регіональної 
конференції

28
10.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04561/08-44 Лист264
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО
Про надання інформації 

29
10.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04681/08-28 Листб/н
ГО "ФУНДАЦІЯ ПУСЕЛІКА"
Про проведення тренінгу з питань 
соціально-психологічної адаптації 
військовослужбовців 12-17.06.2018 (м. Київ)

30
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04652/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про запрошення Матвіїшиної О.Є. на семінар до м. 
Берлін 26.05-09.06.2018

31
08.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04434/08-28 Лист006-354/05-18
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ 
В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 18.05.2018

32
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

5
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04435/08-22 Лист01/19219
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про проект зміни тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на 
2018 рік

33
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04441/08-33 Лист182
СПІВПРАЦЯ З НІМЕЧЧИНОЮ ЗАРАДИ 
РОЗВИТКУ GIZ УКРАЇНА
Про надання статистичних даних в рамках 
пілотного проекту по розробці перспективного 
плану Пологівського госпітального округу

34
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04457/08-41 Лист12502
BUSINESS OMBUDSMAN COUNCIL
Про Звіт діяльності Ради БО за 1 квартал 2018 року

35
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04470/08-37 ЛистНГ-9/488
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "УКРАЇНСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про встановлення інформаційної дошки на честь 
Петра Болтачана

36
08.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04482/08-49 Постанова908/74/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову за позовом ПАТ "  Янцівський 
гранітний кар'єр"

37
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова

04488/08-49 Лист160
СГ "ЛЕЩЕНКО В.М."
Клопотання про закриття провадження у справі № 
808/4077/17 за позовною заявою ТОВ "Агрос-М"

38
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04492/08-40 Листб/н
ГУР`ЯНОВА О.О. ТОЛЧИНСЬКА Т.А.
Про оренду земельної ділянки

39
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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04512/08-22 ЛистЕЕЦ-17/2754
ВСП "ДНІПРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ" 
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності ВСП 
"Дніпровське регіональне відділення" філії 
"Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця"

40
03.04.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04520/08-20 Лист25
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про виділення додаткових коштів службі ЕМД

41
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04521/08-33 Лист26
ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про вирішення питання закупівлі нових санітарних 
автомобілів 

42
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04545/08-40 Лист1055/18
ПАТ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" 
ЕНЕРГОДАРСЬКА ФІЛІЯ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

43
10.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04562/08-22 Лист117
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" МОЗ
Про проведення науково-практичної конференції 
22.05.2018

44
11.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04570/08-39 Лист19/05/18
ПП "ПОКРОВ-ГРУП"
Про надання погодження на проведення 
природо-відновлювальних робіт по очищенню 
грунтів та вод

45
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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04590/08-33 Лист52
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про надання інформації щодо впровадження 
медичної реформи в області

46
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04593/08-41 ЛистPDD(UKR)(2018
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО
Про організацію проведення зустрічі 05.06.2018 

47
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04602/08-39 Листб/н
ДЕРЖАВНА АЗОВСЬКА МОРСЬКА 
ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
Про недопущення вимог природоохоронного 
законодавства

48
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04647/08-41 Лист17052018/1
GIZ (Співпраця з Німеччиною заради розвитку для 
України)
Про проведення конкурсу проектних пропозицій 
серед ОТГ Запорізької області на тему рівня 
захисту населення від НС

49
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04655/08-40 Лист1/31/895-18
КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКА 
ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА"
Про передачу земельної ділянки в постійне 
користування

50
14.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04668/08-37 Лист1/183
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про проект "Мистецькі жнива - 2018" 
10-24.08.2018

51
15.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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04682/08-31 Лист1/18
ФОП ДМИТРІЄВА С.П.
Про перевірку та запобігання порушень 
законодавства у сфері закупівель з боку тендерного 
комітету Михайлівського психоневрологічного 
інтернату

52
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04689/08-33 Лист1835
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про розвиток регіональних систем громадського 
здоров'я

53
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04698/08-23 Лист01/124
ТОВ НВП "ХЕРСОНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Про реалізацію проекту зернозбиральних 
комбайнів

54
26.03.2018від

№
від 18.05.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Партії та громадські організації

04464/08-35 Лист225
Про проведення вебінару з безпеки дорожнього 
руху за програмою "Відповідальні батьки" 
26.05.2018

55
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Посольства

04607/08-41 Лист017/582
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН В 
УКРАЇНІ
Про проведення Узбецько-Українського 
економічного форуму

56
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

04477/08-49 Лист826/19424/16
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
Про ухвалу № 826/19424/16 за позивом Балакан 
Т.А.

57
07.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова
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04478/08-49 Рішення910/233/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про визнання додаткової угоди ухваленою

58
25.04.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04479/08-49 Ухвала908/287/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про визнання недійсним договору підряду

59
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04480/08-49 Ухвала908/287/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про визнання недійсним договору підряду

60
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04481/08-49 Лист9085/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про участь у судовому засіданні за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

61
04.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова

04483/08-49 Ухвала908/55/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов "НАК "НАфтогаз України" до Інзівської 
сільради Приморського району

62
03.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04491/08-49 Ухвала908/2522/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про розірвання договору оренди та повернення 
земельної ділянки

63
08.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04694/08-49 Ухвала326/1062/16-а(2-
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом Старуна С.М.

64
11.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04695/08-49 Ухвала908/2522/17
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації

65
14.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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04440/08-06 Доручення18313/2/1-16
Про надання інформації щодо стану забезпечення 
населення скрапленим газом

66
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04448/08-06 Доручення19332/0/1-18
(Г. Зубко) Про надання пропозицій щодо проектів 
будівництва дитячого будинку сімейного типу

67
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04450/08-06 Доручення17228/1/1-18
ПЛАН організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 22.03.2018 р. № 2376

68
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04463/08-17 Лист41-Г-009655/08-
(В. Кістіон) ФОП ГАЛІЧ І.П.
Про укладання договору на право користування 
земельною ділянкою

69
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04538/08-17 Лист07592/0/2-18
(В. Бондаренко) Про зняття з контролю резолюцій 
КМУ

70
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04539/08-06 Доручення19289/1/1-18
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо стану 
соціально-трудових відносин, колективні трудові 
спори (конфлікти) в Україні у квітні 2018

71
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04565/08-06 Доручення17156/1/1-18
(С. Кубів) Про нагородження Василенка Г.В. інші

72
14.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04566/08-06 Доручення19588/0/1-18
Про надзвичайну ситуацію, пов'язану з масовим 
отруєнням дітей та вчителів у ЗОШ № 8 у м. 
Черкаси

73
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04567/08-06 Доручення17660/1/1-18
(С. Кубів) Про нагородження Мігулі І.І.

74
14.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04568/08-06 Доручення19467/0/1-18
(Г. Зубко) ПРОТОКОЛ Про результати 
позачергового засідання Державної комісії ТЕБ та 
НС

75
14.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04569/08-06 Доручення19624/0/1-18
(В. Гройсман) ПРОТОКОЛ НАРАДИ Про стан 
виконання пункту 8 плану заходів з виконання 
рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях , наданих Комітетом ООН з прав осіб 
з інвалідністю

76
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04577/08-06 Доручення18783/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ НЕМИРОВСЬКИЙ А.В.
Про убезпечення населення від інфекційних 
захворювань, спричинених укусами кліщів

77
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

04578/08-06 Доручення19643/0/1-18
Про реалізацію Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки

78
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04579/08-03 Розпорядження292-р
Про реалізацію Стратегії розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні на період до 
2020 року

79
10.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04580/08-06 Доручення39205/38/1-17
(П. Розенко) Про доступність інформації для 
користувачів з порушенням зору та слуху

80
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04581/08-03 Розпорядження297-р
Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо 
реалізації Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016-2020 роки

81
10.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04582/08-03 Розпорядження298-р
Про відзначення 100-річчя запровадження 
державної служби

82
10.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04583/08-03 Постанова344
Про затвердження Державної програми співпраці із 
закордонними українцями на період до 2020 року

83
10.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04585/08-17 Лист7675/0/2-18
Про рекомендації щодо організації роботи з 
електронними документами 

84
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04627/08-03 Постанова360
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.02.2011 р. №141

85
10.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04628/08-03 Розпорядження315-р
Про схвалення проекту Основних напрямів 
бюджетної політики на 2019-2021 роки

86
18.04.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04629/08-17 Лист7782/0/2-18
(С.Кушнір) До листа Трудової сільської ради щодо 
незаконного використання земельних ділянок

87
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04630/08-06 Доручення4166/13/1-17
(В.Гройсман) Про виконання завдань у сфері 
цивільного захисту

88
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04662/08-06 Доручення19767/1/1-18
(П. Розенко) Про звіт щодо доступу осіб з 
інвалідністю до служб протидії домашньому 
насильству

89
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04663/08-06 Доручення19606/1/1-18
(П. Розенко) Про інформаційне висвітлення заходів 
в Україні та за її межами у зв'язку з 80-ми 
роковинами Великого терору - масових політичних 
репресій 1937-1938 років (20.05.2018)

90
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04664/08-06 Доручення8314/9/1-18
(П. Розенко) Про заходи, спрямовані на 
забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю

91
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

04465/08-22 Лист01/19345
ДП "НАЕК "УКРЕНЕРГО"
Про відкрите обговорення Плану розвитку системи 
передачі на 2019-2028 роки 18.05.2018

92
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04437/08-23 Лист4004-08/20625-0
Про реєстраційну картку проекту "Український 
проект бізнес-розвитку плодоовочівництва"

93
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04533/08-41 Лист4314-06/20783-0
Про виконання домовленостей 5-го засідання 
Міжурядової українсько-саудівської комісії

94
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04626/08-41 Лист4314-06/21213-0
Про виконання домовленостей 5-го засідання 
Міжурядової українсько-саудівської комісії

95
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04666/08-41 Лист3903-06/21405-0
Про застосування механізмів залучення інвестицій

96
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

04529/08-20 Лист22/4.2-1832-18
Про надання копій документів щодо внесення змін 
до бюджетів поточного року та бюджетних запитів 
н а 2019 рік

97
11.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04531/08-28 Лист22/5.3-1849-18
Про надання інформації щодо виплати грошової 
допомоги особам, яких було незаконно позбавлено 
особистої свободи

98
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04625/08-28 Лист22/5.1-1944-18
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом внутрішньо переміщених осіб за період з 
квітня 2014 р.

99
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04557/08-38 Лист12-15/15-05
Про відзначення Дня вишиванки (17.05.2018) та 
розміщення біл-бордів та сіті-лайтів

100
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04678/08-38 Лист12-06/16-05
Про розміщення соціальної реклами

101
16.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство культури

04509/08-37 Лист741/10/15-18
Про щорічне звітування щодо стану збереження 
об`єктів культурної спадщини

102
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04547/08-37 Лист742/9/15-18
Про проведення 07.06-08.06.2018 (м.Тульчин) 
конференції "Культура та креативні індустрії ..."

103
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

04563/08-37 Лист1574/19-2/13-18
Про підсумки V Всеукраїнського конкурсу есе "Я - 
європеєць"

104
13.04.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04445/08-43 Лист1/11-4748
Про нагородження Мальцевої І.А.

105
02.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04443/08-42 Лист11.3-14/803/1146
Про погодження звільнення Бєлєва О.П.

106
07.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04461/08-20 Лист
Про потребу у фінансуванні програми пільгового 
кредитування індивідуальних сільських 
забудовників на будівництво та придбання житла

107
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04466/08-20 Лист7/19-4714
Про надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров`я у сільській місцевості

108
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04514/08-27 Лист7/14-4302
Про розгляд звернення ЄБА щодо питань, 
пов`язаних із розробленням детального плану 
території для реалізації проекту будівництва 
підприємства з виробництва каоліну та польового 
шпату

109
26.04.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04601/08-25 Лист7/19-4861
Про протокольне рішення наради щодо підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі

110
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04656/08-36 Лист7/16-4876
Про пропозиції до проекту будівництва дитячого 
будинку сімейного типу

111
15.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

16



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04675/08-19 Лист7/19-4898
Про пропозиції щодо проектів регіонального 
розвитку

112
16.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04687/08-20 Лист7/19-4947
Про контроль за наданням інформації щодо 
використання бюджетних коштів на будівництво 
футбольних полів зі штучним покриттям

113
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04532/08-28 Лист9189/0/2-18/38
Про проведення засідання Координаційної ради

114
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04584/08-28 Лист9286/0/2-18/42
Про проведення семінарів-тренінгів

115
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04587/08-28 Лист9341/0/2-18/22
Про надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньопереміщеним особам для покриття 
витрат на проживання

116
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04599/08-36 Лист9364/0/2-18/37
Про погодження проекту постанови КМУ

117
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04600/08-28 Лист9432/0/2-18/25
Про проведення 17.05.2018 виїзного засідання 
колегії

118
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04624/08-20 Лист9419/0/2-18/37
Про проведення 22.05.2018 Всеукраїнської 
селекторної наради

119
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

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

04530/08-35 Лист05110-20-21/132
Про реалізацію проекту "Гендерне бюджетування в 
Україні"

120
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04576/08-20 Лист07010-07-21/132
Про надання інформації щодо виплати відпускних 
та матеріальної допомоги на оздоровлення 
педагогічним працівникам

121
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

04536/08-41 Лист5382/12.3.1/31-1
Про організацію візиту  делегації Спеціального 
доповідача Ради ООН з прав людини з питань 
катувань

122
05.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04537/08-41 Лист5576/12.3.1/7-18
Про візит делегації Спеціального доповідача Ради 
ООН з прав людини з питань катувань 
28.08-08.06.2018

123
10.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кам'янсько-Дніпровський міськвиконком

04640/08-20 Лист02-01-21/2025
Про виділення коштів на утримання дошкільного 
відділення "Івушка"

124
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04641/08-22 Лист02-01-21/2026
Про виділення коштів на ремонт автомобільних 
доріг

125
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

04513/08-39 Лист01/03-33/01116
Про проведення 30.05-01.06.2018 проведення 2-ого 
Запорізького екологічного форуму "Еко Форум - 
2018"

126
11.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04550/08-39 Лист01/03-33/01143
Про запрошення на пленарне засідання 
Запорізького екологічного форуму "Еко Форум - 
2018" (30.05.2018)

127
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04616/08-40 Лист03/03-32/01151
Про надання роз`яснень щодо витягів з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку 
земель

128
15.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04623/08-37 Лист04/03-28/01163
Про скасування статусу ботанічної пам`ятки 
природи місцевого значення "Запорізький 
700-річний дуб"

129
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04635/08-20 Лист01.01-21/1276
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про надання інформації щодо необхідності 
перерахунку кошторисної документації

130
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04676/08-43 Лист01/03-28/01169
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Горян В.І.

131
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

04571/08-20 Лист09/09-640
Про фінансування проекту "Реконструкція димової 
труби котельної №1"

132
14.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ 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

19



№
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

04572/08-08 Депутатське звернення1/2018/16с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про включення до фінансування проекту 
"Реконструкція димової труби котельної №1"

133
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04611/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КЛІМЧЕНКО О.В.
Про надання заходу щодо фінансування за рахунок 
коштів обласного бюджету в 2018 році

134
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04677/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР МАРЧЕНКО В.П.
Про погодження заходів для фінансування в 2018 
році

135
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

04467/08-54 Лист2013/01-11
Про виділення коштів на оплату пільгових рецептів 
хворих на цукровий діабет

136
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04468/08-54 Лист2012/01-11
Про виділення коштів на заробітну плату 
працівникам закладів соціальної сфери

137
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04542/08-54 Розпорядження71-р
Про скликання двадцять другої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання

138
11.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04543/08-54 Лист2033/01-27
Про приведення дорожнього покриття 
автомобільної дороги Т-0804 в належний стан

139
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

04544/08-54 Лист01-В-202-2
ВАЙВАНЦЕВ М.В.
Про розвиток альтернативної енергетики в області

140
11.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04648/08-08 Депутатське звернення323/1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо доцільності 
фінансування об`єктів

141
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

04549/08-40 Лист169/145/2-18
ПРЕДСТАВНИК БУРЛАЧЕНКО О.А.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок

142
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запоріжкокс"

04594/08-43 Лист9/421
Про нагородження Лєсняка Є.А та Супруна В.В.

143
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

04638/08-40 Лист11/2026222
Про дозвіл на виконання Технічної документації із 
землеустрою

144
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04613/08-22 Лист11/01-773
Про сприяння в поверненні вилучених УСБУ в 
Запорізькій області оригіналів документів

145
15.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04614/08-22 Лист06/13-784
Про вирішення конфліктної ситуації з ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

146
15.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04446/08-43 Лист708-к
Про нагородження Герасименко С.М. (інші)

147
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04447/08-43 Лист707-к
Про нагородження Коломойцева О.Г.

148
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04444/08-39 Лист41-4295
Про заходи щодо контролю за збереженням 
природних ресурсів

149
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04455/08-40 Лист635/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

150
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04456/08-40 Лист634/01-юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

151
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04494/08-22 Лист35-2
ПП "МОНОЛІТ-ЕКО ПЛЮС"
Про повторне обстеження промислового 
майданчика

152
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04495/08-22 Лист14/05-3
ТОВ "А-СТІЛЛ"
Про повторне обстеження промислового 
майданчика

153
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04573/08-43 Лист01/1055
ПРАТ"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Полторащенко С.П.

154
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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04574/08-43 Лист01/1056
ПРАТ"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про присвоєння почесного звання Яговкіну О.С. та 
Юдіну В.Л.

155
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04596/08-40 Лист01/102
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації

156
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04606/08-43 Лист01/1068
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про нагородження Трефілова М.Є., Ткаченка Д.Ю.

157
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04659/08-49 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про клопотання щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відео конференції

158
15.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04680/08-46 Листб/н
ТОВ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК"
Про кримінальні провадження щодо викрадення 
грошових коштів

159
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04697/08-49 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про заяву щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відео конференції

160
15.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04451/08-40 Листб/н
ГО "МОСКОВКА"
Про надання в оренду земельної ділянки водного 
фонду

161
08.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04454/08-43 Лист35
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "НОВИЙ ДЕНЬ"
Про нагородження Левченко І.Ю. та Максименко 
Ю.І.

162
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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04489/08-49 Лист170
ФГ "СВІТАНОК-2005"
Клопотання про закриття провадження у справі № 
808/4077/17 за позовною заявою ТОВ "Агрос-М"

163
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04490/08-49 Лист150
ФГ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Клопотання про закриття провадження у справі № 
808/4077/17 за позовною заявою ТОВ "Агрос-М"

164
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04497/08-40 Лист300
СКП "ЗАПОРІЗЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою

165
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04498/08-40 Лист298
СКП "ЗАПОРІЗЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою

166
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04499/08-40 Лист299
СКП "ЗАПОРІЗЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА"
Про надання згоди на розробку проекту 
землеустрою

167
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04506/08-20 Лист71
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про виділення коштів

168
05.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04519/08-20 Лист326/01-11
КУ "ТМО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів службі ЕМД

169
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04522/08-33 Лист325/01-11
КУ "ТМО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів службі ЕМД

170
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04588/08-35 Лист33-18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАГАЛЬНООБЛАСНИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ "ФЕСТИВАЛЬ СІМ`Ї"
Про проведення 02.06.2018 "Фестивалю сім`ї"

171
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04595/08-38 Лист173/6
КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ`ЯЗКУ 
ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
Про проведення планово-профілактичних робіт

172
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04605/08-35 Лист818
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про запрошення на свято до Дня захисту дітей 
(01.06.2018)

173
15.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04615/08-20 Лист01-11/535
КВНЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про заміну об`єкта реконструкції

174
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04634/08-46 Лист19/108/1-7783
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про направлення програми проведення 
науково-практичного семінару (24.05.2018)

175
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04653/08-40 Лист202
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМБІНАТ ЗІРКА"
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

176
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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04690/08-22 Лист14/18-1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ "АВТОМОБІЛІСТ"
Про діяльність перевізника "Бас-Тур"

177
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04632/08-37 Лист23
ГО "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО"
Про встановлення та відзначення "Дня важкоатлета 
України"

178
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04667/08-22 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ МАЮ 
ЧЕСТЬ УКРАЇНІ СЛУЖИТИ"
Про зачислення в список членів комісії по відбору 
конкурсантів з перевезення пасажирів

179
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04679/08-22 Лист21
ЗОО ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про діяльність перевізника "Бас-Тур"

180
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04691/08-22 Лист17/18
ГО "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СПІЛКА В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про діяльність перевізника "Бас-Тур"

181
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04692/08-22 Лист8/18/1
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про діяльність перевізника "Бас-Тур"

182
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

04484/08-49 Лист2/330/39/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД В ЗАП. ОБЛ.
 Про копію рішення суду від 07.05.2018 стосовно 
Малихіної Т.М.

183
07.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова
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04485/08-49 Лист2/330/26/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД В ЗАП. ОБЛ.
Про направлення копію рішення суду від 
03.05.2018 стосовно Арапової В.Д.

184
07.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова

04487/08-49 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Відзив на позовну заяву по справі № 808/934/18

185
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04575/08-43 Лист2776
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Корнєєвої С.П. (інші)

186
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

04669/08-02 Указ123/2018
Про підтримку розвитку системи спортивної 
реабілітації учасників бойових дій, які брали участь 
в антитерористичній операції, у заходах із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях

187
12.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04436/08-22 Лист01-27/0442
Про надання роз`яснення щодо комісійного 
обстеження доріг

188
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04631/08-22 Лист01-27/0442
Про надання роз`яснень щодо комісійного 
обстеження національних, територіальних, 
регіональних доріг

189
11.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

27
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04633/08-43 Лист01-16/0385
Про нагородження Зими Р.Г.

190
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04501/08-22 Лист01-28/656
Про відключення від електроенергії гуртожитку 
"Будівельник"

191
08.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04502/08-40 Лист01-39/634
Про надання роз`яснень щодо надання в оренду 
земельних ділянок ТОВ "Агролліон"

192
08.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04503/08-42 Лист01-23/633
Про надання роз`яснень щодо виконання норм 
Закону України "Про державну службу"

193
08.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04658/08-22 Лист01-28/688
Про невідключення ВСП "Василівський коледж 
ТДАТУ" від електропостачання

194
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

04510/08-20 Лист01-01-27/1/218
Про виділення коштів щодо виконання 
аварійно-відновлювальних робіт на Південному 
водозаборі смт.Веселе

195
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

04439/08-40 Лист01-32/0479
Про вирішення питання оренди водного об`єкта та 
земельної ділянки водного фонду на території 
Люцернянської сільської ради

196
03.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04486/08-49 Лист01-39/0495
Відзив на позовну заяву ТОВ "Агрос-М" до 
Вільнянської райдержадміністрації 

197
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова

04693/08-43 Лист01-27/0516
Про присвоєння почесного звання Пушняку О.Я.

198
15.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Гуляйпільська райдержадміністрація

04649/08-20 Лист141/01-23
Про виділення коштів на ремонт покрівлі спортзалу 
КЗ "Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 

199
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04650/08-20 Лист140/01-23
Про виділення коштів на ремонт покрівлі будівлі 
поліклініки 

200
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04496/08-43 Лист01-18/0450
Про нагородження Чудеснової С.І.

201
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04517/08-22 Лист01-25/0452
Про включення автомобільної ділянки до переліку 
доріг, поточний ремонт яких буде проводитися у 
2018 році

202
11.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04518/08-22 Лист01-25/0451
Про включення автомобільної ділянки до переліку 
доріг, поточний ремонт яких буде проводитися у 
2018 році

203
11.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04642/08-43 Лист01-18/0475
Про нагородження Яндоли М.М. (інші)

204
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04646/08-20 Лист0867/01-18
Про включення заходу до переліку об`єктів, що 
будуть фінансуватися у 2018 році

205
14.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

29
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04516/08-43 Лист01-01-16/0418
Про нагородження Сороки Ю.О. (інші)

206
10.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04458/08-43 Лист0874/01-44
Про нагородження Рибалко Л.В. та Рибалка В.Й.

207
27.04.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04459/08-43 Лист0874/01-44
Про нагородження Радченко О.В. та Радченка В.М.

208
27.04.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04644/08-22 Лист01-48/0366
Про вирішення ситуації щодо 
матеріально-технічного забезпечення 
Пологівського РЕМ ПАТ "Запоріжжяобленерго"

209
10.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04639/08-20 Лист01-36/216/01-17/
Про виділення коштів на ремонт доріг

210
03.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

04643/08-42 Лист01-11/0225
Про погодження надбавки Попюку В.М.

211
10.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

04523/08-26 Листб/н
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення конфліктної ситуації 

212
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04526/08-22 Лист02-01-23/730
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо руху маршрутного 
автобусу Запоріжжя-Улянівка

213
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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04546/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТИ КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ
Про запрошення на сесію Кушугумської селищної 
ради

214
15.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04619/08-50 Лист1418
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання копії розпорядження 

215
11.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04645/08-40 Лист289
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
РАЙОНУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

216
17.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04654/08-22 Лист215
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про ремонт доріг

217
24.04.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04674/08-45 Лист01-19/84
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про призначення перших місцевих виборів

218
15.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04684/08-33 Лист01-21/441
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про збереження КЗ "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

219
16.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04685/08-33 Лист01-02-10/472
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про недопущення злиття КЗ "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

220
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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04688/08-20 Лист461
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвозу

221
11.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04701/08-20 Лист959/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

222
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

04554/08-20 Лист04-01/181
Про результати проведеного аудиту в Розівській 
РДА

223
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

04552/08-42 Листб/н
Про збільшення штатної чисельності Департаменту 
екології

224
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

04505/08-42 Лист264/03-17
Про проведення семінару-тренінгу

225
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

04696/08-49 Лист22-ц/778/1571/1
Про виклик до суду на 31.05.2018

226
15.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

04617/08-28 Лист08/03.4-05/3614
Про розміщення інформації щодо можливості 
надання повідомлення про факти використання не 
задекларованої праці

227
10.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04476/08-46 Лист4105/6-2018
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо місця розташування 
центральних очисних споруд КП "Водоканал" 
Мелітопольської МР

228
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04683/08-46 Лист446/6-2018
Про надання інформації щодо продовження дії 
ПАТ "Запорізький рибокомбінат" договорів оренди 
земельних ділянок для ведення рибогосподарської 
діяльності

229
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

04469/08-42 Лист12.1-19/3414
Про надання інформації щодо складу юридичних 
служб 

230
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04636/08-46 Лист04-20/3969
Про направлення графіку мобільних точок доступу 
до системи безоплатної правової допомоги

231
15.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Правові питання паперовий паперова

04699/08-46 Лист12-19/4019
Про надання кандидатур до складу Громадської 
приймальні з надання безоплатної первинної 
правової допомоги

232
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

04586/08-20 Лист1083/0/
Про прийняття рішень про встановлення місцевих 
податків і зборів на 2019 рік 

233
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

04564/08-51 Лист12.3/139
Про запрошення на форум 23.05-24.05.2018 у ВЦ 
"Козак-Палац"

234
14.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

33



№
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

04452/08-48 Лист756/2
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку у ПРАТ "ЗАЗ"

235
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04651/08-48 Лист177/пр
Про засідання обласної призивної комісії 
18.05.2018

236
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04657/08-48 Лист793/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
у районній адміністрації Запорізької міської ради 
по Заводському району

237
16.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04660/08-48 Лист801
Про організацію військових залізничних перевезень

238
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04700/08-46 Лист2161/44/-/04/201
ЗАПОРІЗЬКЕ РАЙОННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

239
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04559/08-46 Лист3301 вих18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про проведення перевірки КЗ "Госпіталь ветеранів 
війни"

240
14.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04597/08-46 Лист1.2-3999 вих18
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних питань

241
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04598/08-46 Лист1.2-3998 вих18
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних питань

242
16.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

04618/08-21 Лист02-13-02432
Про надання інформації щодо продовження 
термінів дії договорів оренди державного 
нерухомого майна

243
14.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ 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

04603/08-22 Лист12/901
Про внесення до Програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування на 2018 рік

244
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04604/08-22 Лист10/903
Про погодження переліку територіальних доріг 
державного значення

245
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04686/08-40 Лист19/919
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельних 
ділянок

246
18.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

04462/08-46 Лист2313/39/107/03-2
Про надання інформації з реалізації програми 
"Спеціальна ініціатива за рахунок коштів 
Німецького товариства міжнародного 
співробітництва GIZ

247
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04555/08-46 Лист2345/39/107/03-2
Про надання копії доручення голови ОДА 

248
14.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

04608/08-46 Лист7584/41/32/03-20
Про надання інформації щодо власника ділянки 
автомобільної дороги

249
16.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04471/08-46 Лист59/6/1-842нт
Про надання копій документів щодо викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

250
07.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04472/08-46 Лист59/6/2-874нт
Про усунення передумов до виникнення 
надзвичайних подій та ситуацій

251
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04473/08-46 Лист59/6/2-870нт
Про моніторинг якості атмосферного повітря

252
10.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04474/08-46 Лист59/6/1-838нт
Про надання інформації щодо замовлених 
підпорядкованими ЗОДА розпорядниками 
бюджетних коштів послуг

253
07.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04475/08-46 Лист59/26/191нт
Про створення передумов до зниження ядерної та 
радіаційної безпеки у ВП "Запорізька АЕС"

254
04.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04515/08-48 Лист59/20-2058нт
Про внесення питання на розгляд Ради оборони 
Запорізької області

255
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04548/08-46 Лист59/27/186 нт
Про надання інформації щодо виконаних робіт 
ТОВ "Мультипоінт" та ТОВ 
"Інжирінг-Будівництво"

256
11.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04620/08-46 Лист59/19/1-106нт
Про загострення обстановки в контрольованих 
прикордонних районах моря та сфері рибного 
промислу

257
15.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04621/08-46 Лист59/31/138
Про протидію незаконним вирубкам лісових 
насаджень

258
14.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04622/08-46 Лист59/31/137
Про безхазяйний склад з ХЗЗР

259
14.05.2018від

№
від 17.05.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки
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(адресат)
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04591/08-22 Лист2430/25-18
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 23.02.2018 №106

260
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04592/08-22 Лист2431/25-18
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 26.05.2017 №251

261
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

04556/08-48 Лист300/1/С/1575
Про проведення комплексного тренування щодо 
підготовки держави до оборони

262
15.05.2018від

№
від 16.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

04460/08-28 Лист602-121-11/3258
Про організацію проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2018 році

263
14.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

04665/08-37 Лист2225/02/05.2-18
Про меморіальні дошки

264
17.05.2018від

№
від 18.05.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

04449/08-22 Лист1221/1/7.2-5
Про надання підтримки щодо обмежень та 
заборони руху великовагового автомобільного 
транспорту при високих температурних показниках

265
05.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04535/08-26 Лист75-01/18/5-18
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію

266
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Державне агентство резерву України
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04534/08-48 Лист1339/0/4-18
Про проведення наради 16.05.2018 

267
14.05.2018від

№
від 15.05.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Національний банк України

04438/08-20 Лист50-0007/26324
Про плакати і буклети з описом банкнот і монет

268
11.05.2018від

№
від 14.05.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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