
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.07.18 по 06.07.18

Ф21-КА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06121/08-28 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про заборгованість із заробітної плати на ЗДП 
"Кремнійполімер"

1
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06198/08-20 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В. (Департамент ЦЗН)
Про виділення коштів на реалізацію заходів 
Програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру на 2018-2022 роки

2
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06227/08-34 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді,фізичної культури 
та спорту) 
Про створення КЗ "Обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського 
резерву з футболу" ЗОР

3
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06239/08-31 Доповідна запискаб/н
СЛЕПЯН Е. (Департамент економіки)
Про результати моніторингу публічних закупівель, 
здійснених замовниками райдержадміністрацій у 
2017 році

4
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06303/08-29 Доповідна запискаб/н
СКОБЛІКОВ В. (Департамент ЖКГ)
Про виконання першочергових (невідкладних) 
заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації на Південному водозаборі 
ВНС № 3 смт Веселе Веселівського р-ну

5
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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06336/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН
Про нагородження Лукашева Ю.В.

6
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06129/08-08 Депутатський запит11/10-2469
НДУ ЛЕВЧЕНКО Ю.В.
Про порушення вимог чинного законодавства при 
здійсненні будівельних робіт на території парку 
імені Яланського у м. Запоріжжі

7
22.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

06134/08-08 Депутатське звернення04-34/11-138493
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання інформації щодо запровадження 
медичної реформи

8
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

06117/08-08 Депутатське звернення359-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про фінансування запровадження Концепції Нової 
української школи

9
22.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06177/08-08 Депутатське звернення06/18-63
НДУ БАНДУРОВ В.
Про незаконні дії працівників Токмацького 
відділення ПАТ "Запоріжгаз"

10
21.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06195/08-08 Депутатське звернення20 87830
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.
Про допомогу на лікування гр. Шрамко М.Р. та 
Савицького О.М.

11
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06234/08-15 Листб/н
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.
Про участь у Всеукраїнському фестивалі 
"Аристократична Україна" 28.07.2018

12
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

2
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06249/08-08 Депутатське звернення18
ДОР АВРАМЕНКО Н.В.
Про завершення робіт з реконструкції КНС № 2 по 
вул. Запорізькій у м. Оріхів

13
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06330/08-08 Депутатське звернення363-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів на реконструкцію водогону в 
м. Токмак

14
03.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

06150/08-40 Лист330
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Про загрозу втрати земельних ділянок

15
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06260/08-41 Лист398
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про семінар з питань зовнішньої політики 
14-20.10.2018 (м. Одеса)

16
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

06204/08-34 Лист07/02-01
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь у міжнародному семінарі 25-31.10.2018 
(м. Мілан, Італія)

17
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06288/08-35 Лист59
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про надання допомоги в організації відпочинку 
дітей сімей загиблих воїнів АТО

18
03.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06319/08-44 Лист45/07-3
ГО "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА"
Про встановлення модулів для годування малюків

19
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

3
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06354/08-34 Лист2018-VP-06-05
ЛЬВІВСЬКА МОЛОДІЖНА ГО "ІНСТИТУТ 
УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ"
Про проведення 05.08.2018 в Харкові велопробігу

20
25.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Громадські об'єднання паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06167/08-41 Лист0193
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) ГмбХ
Про проект з проведення ремонтних робіт в КЗ 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
" ЗОР

21
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06209/08-41 ЛистGS-GMSP-18-01
GS ENGINEERING&CONSTRUCTION CORP. 
(КОРЕЯ)
Про будівництво сонячної електростанції

22
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06235/08-41 Лист196
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) ГмбХ
Про реалізацію проекту GIZ з проведення 
ремонтних робіт в КЗ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій " ЗОР

23
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06125/08-33 Лист190
СПІВПРАЦЯ З НІМЕЧЧИНОЮ ЗАРАДИ 
РОЗВИТКУ GIZ УКРАЇНА
Про проведення 10.07.2018 зустрічі в рамках 
пілотного проекту по розробці перспективного 
плану Пологівського госпітального округу

24
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06126/08-46 Лист125-0808-823
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. Я.МУДРОГО
Про проведення 25.09-28.09.2018 юридичного 
форуму

25
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

4
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06144/08-22 ЛистНЗ-1-09/453
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про коригування приміських тарифів по 
Запорізькій області

26
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06154/08-37 Лист023
VII НАЦІОНАЛЬНИЙ МОЛИТОВНИЙ 
СНІДАНОК УКРАЇНИ
Про поширення традиції проведення молитовних 
сніданків

27
12.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06168/08-42 Лист627/00/18
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Про прийом на навчання у 2018 році

28
23.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06169/08-19 Лист293/400
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення 12.10.2018 у м.Запоріжжя круглого 
столу

29
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06171/08-42 Лист03/1-3-02/2-378
ДРІДУ НАДУ
Про прийом на навчання у 2018 році

30
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06178/08-49 Адвокатський запит20/01
АДВОКАТ ХМАРСЬКИЙ Р.Б.
Про нормативний акт щодо призначення та 
звільнення перших заступників і заступників голів 
РДА

31
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06179/08-49 Адвокатський запит19/06-1
АДВОКАТ СТЕПАНЕНКО Т.В.
Про перевірку діяльності опікунської ради при 
виконкомі Дніпрорудненської міської ради

32
19.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06188/08-40 Лист02/07-2
ТОВ "РЕНДЖИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження проекту землеустрою

33
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5
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06189/08-40 Лист02/07-1
ТОВ "РЕНДЖИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження проекту землеустрою

34
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06210/08-39 Листб/н
ЧЕРВ'ЯК С.О.
Про затвердження паспорту водного об'єкта

35
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06246/08-33 Лист121
БО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЛЮДЕЙ З 
НАРКОЗАЛЕЖНІСТЮ (ВОЛНА)"
Про включення Терещенко Н.П. до складу 
Координаційної ради з питань протидії соціальним 
хворобам

36
20.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06254/08-40 Листб/н
ЛІБЕГА В.І.
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

37
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06257/08-40 Лист455-07/18
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою щодо зняття, перенесення, 
збереження родючого шару грунту та рекультивації 
земель

38
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06283/08-40 Лист289/10/08-06/03-
ВІЛЬНЯНСЬКА ОБ`ЄДНАНА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГУ ДФС У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права користування земельною 
ділянкою

39
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06290/08-41 Лист197
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ)
Про підписання Актів передачі робіт з 
реконструкції котельних в КУ "Таврійський 
будинок інвалідів"

40
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ 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

06308/08-40 Лист1/31/1136-18
КП "МОРСЬКА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНА 
СЛУЖБА"
Про направлення копії технічного паспорту на 
об'єкт нерухомого майна

41
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06309/08-39 Лист37/06/18
ПП "ПОКРОВ-ГРУП"
Про погодження "Загальної програми ступеню 
забруднення та проведення відновлювальних робіт 
з локалізації нафто продуктового забруднення"

42
23.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06310/08-39 Лист35/06/18
ПП "ПОКРОВ-ГРУП"
Про погодження "Загальної програми дослідження 
ступеню забруднення та проведення 
відновлювальних робіт з локалізації та ліквідації 
нафтопродуктового забруднення"

43
23.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06311/08-39 Лист36/06/18
ПП "ПОКРОВ-ГРУП"
Про надання копії акта прийому-передачі складу 
ПММ

44
23.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06321/08-41 Лист20180704-12
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ)
Про участь у навчальному візиті 08-14.07.2018 у м. 
Люблін (Польща) 

45
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06352/08-40 Листб/н
МАКАРОВА Т.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою по відведенню земельної ділянки

46
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06358/08-51 Лист107
ТОВ "БІС-СОФТ"
Про створення аналітичних та 
інформаційно-комунікаційних систем для 
"SMART-РЕГІОН"

47
05.05.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Суди
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

06183/08-49 Ухвала908/72/18
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо ПАТ "Янцівський гранітний 
кар`єр"

48
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06184/08-49 Ухвала908/2460/17
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо апеляційної скарги ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

49
20.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06185/08-49 Ухвала908/1947/16
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Агрофірма "Славутич"

50
19.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06186/08-49 Ухвала910/233/18
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо апеляційної скарги за 
позовом ТОВ "Пологівський хімічний завод 
"Коагулянт"

51
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06369/08-49 Лист09.1-26/173/18
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про Акт щодо відсутності копії довіреності

52
02.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

06135/08-44 Лист16_06
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЛОДА ГРОМАДА"
Про навчання за дистанційним курсом "Розумна 
взаємодія"

53
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"
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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

06337/08-18 Лист1389-18
Про надання контактних даних для забезпечення 
оперативного розгляду звернень невідкладного 
характеру, що надходять на урядову "гарячу лінію"

54
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06128/08-04 Витяг з протоколуВП 24
(С. Кубів) 23. Окремі рішення щодо актуалізації 
рахунків, відкритих в органах Казначейства

55
21.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06136/08-03 Постанова510
Про внесення зміни до пункту 9 Порядку та умов 
надання медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

56
13.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06218/08-06 Доручення25388/1/1-18
(С. Кубів) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про критичну ситуацію, що склалася в 
агропромисловому комплексі регіону

57
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06251/08-17 Лист11812/0/2-18
(В. Бондаренко) Про Рекомендації до підготовки 
прогнозу впливу реалізації акта на ключові 
інтереси

58
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06252/08-06 Доручення26355/1/1-18
(П. Розенко) Про отримання електронних 
документів з Веб-порталу

59
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06296/08-06 Доручення26710/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про резолюцію засідання "круглого столу" на тему: 
"Актуальні проблеми забезпечення учасників АТО 
медичною, фізичною та психологічною 
реабілітацією" від 02.03.2018

60
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06322/08-06 Доручення25734/1/1-18
(В. Гройсман) Про відзначення 200-річчя з дня 
народження Пантелеймона Куліша

61
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

9



№
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

06323/08-17 Лист11786/0/2-18
(С. Кушнір) Про надання дозволу на складання 
проекту землеустрою щодо надання в оренду 
земельної ділянки ПАТ "ЗМК "Запоріжсталь"

62
03.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06338/08-06 Доручення12367/26/1-17
(П. Розенко) Про результати Планів заходів, 
досягнутих під час засідання Міжурядової 
українсько-саудівської комісії питань 
торговельно-економічного та науково-технічного 
співробітництва

63
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06339/08-17 Лист11922/0/2-18
(В. Федорчук) Про аналіз стану соціально-трудових 
відносин

64
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06340/08-17 Лист11915/0/2-18
(В. Бондаренко) Про впорядкування обліку об'єктів 
державної власності

65
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06345/08-03 Розпорядження423-р
Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

66
13.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06346/08-03 Постанова512
Деякі питання реалізації пілотного проекту із 
надання при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги "пакунок малюка"

67
20.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06361/08-17 Лист12078/0/2-18
(В. Федорчук) Про ситуацію на ПрАТ 
"Пологівський олійноекстракційний завод"

68
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

06364/08-06 Доручення25502/1/1-18
(Г. Зубко) Про звернення гр. Безсалової М. щодо 
створення інформаційного сюжету про земляків, 
загиблих у 2014 році під час проведення 
антитерористичної операції на сході України

69
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

06163/08-23 Лист45
АСОЦІАЦІЯ "УКРМАШБУД"
Про виробництво сільськогосподарських машин

70
01.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06212/08-23 Лист37-11-11/16730
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової програми 
розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2021 року"

71
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06317/08-23 Лист37-28-11/17077
Про виконання Плану заходів з виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС

72
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

06259/08-20 Лист5/4.1-15/6514-18
Про надання роз'яснень щодо фінансування 
природоохоронних заходів

73
02.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06314/08-39 Лист5/4-9/6471-18
Про надання інформації стосовно антропогенних 
викидів та парникових газів

74
27.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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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

06137/08-41 Лист2031-04/27957-0
Про надання адміністративних послуг у сфері 
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

75
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06201/08-38 Лист12-16/22-06
Про розміщення соціальної реклами

76
22.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06357/08-38 Лист12-03/06-07
Про розміщення соціальної реклами 10-31.07.2018

77
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06344/08-22 Лист2210/25/14-18
Про погодження переліків об'єктів в рамках 
експерименту з фінансового забезпечення 
здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг 
загального користування

78
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

06268/08-37 Лист1036/18/15-18
Про надання інформації щодо структури, яка 
займається питаннями міжнаціональних відносин

79
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06289/08-37 Лист2899/18-5/13-18
Про участь у засіданні Української частини 
Міжурядової українсько-німецької комісії 
09.07.2018 (м. Київ)

80
03.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06173/08-34 Лист4934/14
Про проведення Всеукраїнського вишколу "Сокіл" 
("Джура") 01-14.07.2018 (Київська обл.)

81
23.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06304/08-34 Лист5176/5.1
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Державної цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 
період до 2020 року"

82
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

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

06313/08-34 Лист5134/4.1
Про надання інформації щодо відділів фізичної 
культури і спорту в ОТГ

83
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06374/08-34 Лист5248/4.7
Про підвищення ролі лікарів у питаннях рухової 
активності населення

84
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06180/08-33 Лист10.1-17/1664/156
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про доцільність укладання договору з ВП 
"Вільнянський міжрайонний відділ ДУ 
"Запорізький ОЛ МОЗ України"

85
20.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06203/08-33 Лист1
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
Про проведення моніторингу доступності медичної 
допомоги при реформі системи охорони здоров'я

86
25.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06320/08-33 Лист18.2-04/16648
Про моніторинг наркотичної та алкогольної 
ситуації

87
03.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06133/08-51 Лист7/19-6416
Про надання інформації щодо розташування 
об'єктів для оновлення google-карт

88
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06211/08-19 Лист7/36-6505
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до порядків, затверджених 
постановами КМУ від 11.11.2015 № 931 та 932"

89
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06377/08-19 Лист7/19-6643
Про використання бюджетних коштів щодо 
реалізації інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку

90
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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

06138/08-28 Лист12370/0/2-18/22
Про організацію роботи радників з питань 
внутрішньо переміщених осіб 

91
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06140/08-35 Протокольне рішення12515/0/2-18/37
Про оздоровлення та відпочинок дітей

92
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06274/08-28 Лист12656/0/2-18/24
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
положень Генеральної угоди про регулювання 
основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових 
відносин в  Україні

93
03.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06342/08-36 Лист12774/0/2-18/37
Про усиновлення дітей

94
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06343/08-28 Лист12780/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

95
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

06341/08-33 Лист07050-12-21/179
Про надання інформації щодо надання послуг 
третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги

96
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

06240/08-33 Лист09657/03-19/01
Про медичний супровід заходів, присвячених Дню 
працівників металургійної та гірничодобувної 
промисловості 14.07.2018

97
27.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06269/08-24 Лист09695/03-20/01
Про забезпечення службовим приміщенням 
працівників прокуратури Запорізької області

98
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
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

06318/08-33 Лист01/03-31/01773
Про медичний супровід заходу 07.07.2018

99
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровський міськвиконком

06219/08-22 Лист02-01-21/2615
Про підключення до газопостачання 
домогосподарств с. Велика Знам'янка

100
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

06245/08-28 Лист02-30/478-1
Про стан із виплатою заборгованості по заробітній 
платі на ДП "Гідромаш"

101
25.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

06373/08-40 Лист02-01-15/1217
Про надання дозволу на розробку документації 
щодо відведення земельної ділянки

102
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

06149/08-39 Рішення309
Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів, які надає ТОВ 
"ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя"

103
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06327/08-08 Депутатське звернення47/18
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ...
Про надання інформації щодо майна ПАТ 
"Запорізький оліяжиркомбінат"

104
29.05.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

06148/08-43 Лист2924/02-42-1
Про присвоєння Почесного звання Нікуліній Т.П.

105
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

15



№
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

06192/08-28 Лист02-30/478-1
Про стан із виплатою заборгованості по заробітній 
платі на ДП "Гідромаш"

106
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

06145/08-20 Лист1776/21-23
Про виділення коштів на об`єкт "Реконструкція 
ділянки центрального водогону"

107
22.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

06182/08-49 Лист02-01-17/1480
Про касаційну скаргу щодо ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

108
15.05.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06214/08-20 Лист02-01-17/1870
Про співфінансування будівництва закладу 
первинної медичної допомоги

109
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ 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

06208/08-08 Депутатське звернення016/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
створення поста контролю за забрудненням 
атмосферного повітря

110
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06256/08-08 Депутатське звернення017/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про проект рішення облради "Про реформування 
КП "Запорізька правда"

111
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

16



№
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

06305/08-08 Депутатське звернення225
ДОР ГОГУНСЬКИЙ А.В.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
фінансування проектів КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

112
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06122/08-54 Лист2720/01-07
Про запобігання виникненню пожеж у природних 
екосистемах

113
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06213/08-54 Лист2841/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про розробку Програми підтримки суб'єктів малого 
та середнього бізнесу на 2019 рік

114
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06255/08-54 Лист04-Ко-304-2
Про зміни до штатного розпису КУ "Територіальне 
медичне об'єднання "Обласний центр екстренної 
медичної допомоги та медицини катастроф" ЗОР

115
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06293/08-54 Лист2873/01-18
Про загрозу інфікування туберкульозом дітей в КЗ 
"Молочанська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат" ЗОР

116
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06294/08-54 Лист2843/01-20
Про присвоєння почесного звання Лашкул З.В.

117
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06362/08-54 Лист2442/01-11
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про виділення коштів 

118
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06363/08-54 Лист0989/01-17
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на протипожежну та 
техногенну безпеку будівель закладу

119
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

06366/08-54 Лист2849/01-11
Про виділення коштів для будівництва амбулаторії 
загальної практики на території Тернуватської 
селищної ради Новомиколаївського р-ну

120
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06115/08-54 Лист31
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про участь у засіданні комісії 05.07.2018

121
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06371/08-08 Депутатське звернення39
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.07.2018

122
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06372/08-08 Депутатське звернення41
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.07.2018

123
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06375/08-08 Депутатське звернення44
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки та рекомендації комісії від 
05.07.2018

124
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

06347/08-22 Лист8131
Про укладені договори на енергоносії КП 
"Водоканал"

125
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

06226/08-43 Лист103-409
Про присвоєння Почесного звання Кійку С.Г.

126
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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06306/08-22 Лист70-237
Про проведення моніторингу діяльності ПрАТ 
"Дніпроспецсталь"

127
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06225/08-40 Лист217/145/2-18
БУРЛАЧЕНКО О.А.
Про затвердження проекту землеустрою та 
укладення договору земельного сервітуту

128
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

06152/08-40 Лист90-5809
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки

129
23.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06158/08-28 Лист124
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про поновлення роботи комісії з питань 
своєчасності виплати заробітної плати на 
підприємствах житлово-комунального 
господарства

130
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06262/08-44 Лист125
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про усунення порушень трудового законодавства

131
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06127/08-20 Лист600/02
ТОВ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ПРОМБУДПРОЕКТ"
Про вирішення питань щодо фінансування робіт які 
завершені проектним інститутом

132
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06147/08-26 Лист33
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про коригування потужності постачання теплової 
енергії

133
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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06160/08-22 Лист32
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про коригування потужності виробництва теплової 
енергії

134
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06161/08-40 Лист008
ТОВ "ТУРСТРОЙ-СКЕЛЮВАТСЬКЕ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

135
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06162/08-40 Лист009
ТОВ "ТУРСТРОЙ-СКЕЛЮВАТСЬКЕ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

136
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06165/08-40 Лист72
ТОВ "АГРОФІРМА "ЩЕДРИЙ ЛАН"
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

137
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06175/08-22 Лист01/126
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

138
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06190/08-22 Лист93
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про недопущення призупинення діяльності станції 
Хортиця Придніпровської залізниці

139
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06197/08-25 Лист729/159
ТОВ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ "АІК-ЕКО"
Про співпрацю

140
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06216/08-22 Лист03072018/1
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА"
Про проблеми з постачанням електроенергії

141
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ 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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документа

06217/08-33 Лист1
ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ З 
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Про співробітництво

142
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06228/08-22 Лист01/129
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

143
03.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06238/08-43 Лист1000/608
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про нагородження Шияна В.О. (та інші)

144
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06250/08-22 Лист0407
ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ"
Про видачу ліцензії на паперовому носії

145
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06265/08-40 Лист01/134
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

146
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06278/08-22 Лист01/1464
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про незадовільний стан дороги Т-08-17 
"Дніпрорудне-Веселе"

147
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06279/08-22 Лист855
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про Довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах

148
27.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06284/08-49 Лист184
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про клопотання по справі №808/4077/17 за 
позовом ТОВ "Агрос-М"

149
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

21



№
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(адресат)
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06291/08-22 Лист455
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД"
Про обстеження підприємства

150
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06351/08-40 Лист613
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про поновлення договору оренди землі

151
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06360/08-43 Лист33/2156
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Єршової Н.І. (та інші)

152
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06155/08-37 Листб\н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 06.07.2018

153
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06157/08-40 Лист23/12
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРИЙМАЛЬНИК ДЛЯ 
УТРИМАННЯ ОСІБ, ПІДДАНИХ 
АДМІНІСТРАТИВНОМУ АРЕШТУ ЗМУ
Про передачу земельної ділянки в постійне 
користування

154
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06159/08-26 Листб/н
САДОВЕ ТОВАРИСТВО "РЯБИНУШКА"
Про скаргу на дії КП "Михайлівський 
сількомунгосп"

155
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06174/08-40 Лист02/07-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВКП 
"УНІКОН"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

156
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06253/08-37 Лист22
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ КП
Про святкові заходи з нагоди Хрещення Русі 
28.07.2018

157
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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06258/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про перенесення Біблійних читань

158
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06261/08-41 Лист219
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про стан реалізації проектів міжнародної технічної 
допомоги

159
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06325/08-43 Лист42
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про нагородження Притули О.Л.

160
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06193/08-44 Лист29
ГО "ЗАПОРОЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про закупівлю комплекту спортивного харчування 
для Олексенко Є.Є.

161
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06233/08-38 Лист76
ГПО "ЕГІДА-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про розміщення нерекламних правозахисних 
просвітницьких плакатів

162
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Редакції газет

06229/08-38 Лист63
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про роздержавлення газети

163
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Суди

06187/08-49 Лист335/6729/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали щодо позовної заяви Піддубного 
Ю.І.

164
19.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06297/08-49 Лист326/908/18/2623/
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про ухвалу суду щодо КЗ "Запорізький обласний 
центр охорони культурної спадщини"

165
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

06324/08-43 Лист124
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про нагородження Фортуса О.Г.

166
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06326/08-43 Лист01/101
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Конаревої І.Е.

167
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06300/08-33 Лист02-14/0338
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
"СІМЕЙНИЙ ЛІКАР" ШИРОКІВСЬКОЇ 
СІЛЬРАДИ
Про оснащення ПМСД медтранспортом

168
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06307/08-25 Лист405
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про будівництво корпусу вставки № 3 
онкологічного диспансеру

169
03.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06315/08-33 Лист12
КНП "НОВОУСПЕНІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СЕМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ"
Про вирішення питання подальшої роботи закладу

170
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06316/08-43 Лист421/02-03
КУ "СТМО "ДИТИНСТВО" ЗОР
Про нагородження Івашиної І.А.

171
03.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади
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№
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06172/08-40 Лист01-22/483
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТУ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

172
23.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06199/08-32 Лист60/01-23
ОНЗ "НОВОМИКОЛАЇВСЬКА 
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1"
Про реконструкцію школи

173
25.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06200/08-32 Лист290
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про пропозицію щодо розташування "Обласного 
ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти"

174
29.05.2018від

№
від 03.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

06232/08-20 Лист33
КУ "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" 
ТОКМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Про виділення коштів на ремонт приміщень центру

175
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06247/08-43 Лист01-28/987
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Брянцевої Г.В. (інші)

176
03.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06370/08-25 Лист63-04/786
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про включення об'єкту "Капітальний ремонт 
гуртожитку № 1..." до Пулу 2Б "Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України"

177
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06282/08-16 Лист09-07/237
(Н. Анненкова) Про надання інформації щодо стану 
добровільного об'єднання територіальних громад

178
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06292/08-16 Лист09-07/238
(Н. Анненкова) Про зняття з контролю листа від 
03.04.2017 № 04-01/916

179
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Президент України

06242/08-02 Указ175/2018
Про відзначення державними нагородами України

180
21.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06243/08-02 Указ160/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня медичного працівника

181
13.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06244/08-02 Указ190/2018
Про зміни у складі Координаційної ради сприяння 
розвитку громадянського суспільства

182
27.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

06131/08-16 Лист32-07/1343
(М. Кулеба) ГО "ЛА СТРАДА-УКРАЇНА"
Про порушення прав дітей-вихованців Запорізької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату

183
21.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06264/08-40 Лист01-29/0595
Про надання роз`яснень щодо поділу земель КСП 
ім.Чапаєва

184
27.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

06191/08-22 Лист01-16/0517
Про ремонт дороги Т-08-19 Більмак-/М14/

185
02.07.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06224/08-40 Лист01-16/0512
Про виділення земельних ділянок учасникам АТО

186
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06205/08-42 Лист01-23/921
Про створення централізованої бухгалтерії

187
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06272/08-42 Лист01.1-18/0247
Про продовження повноважень Хілько О.Л.

188
15.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06116/08-40 Лист01-01-23/296
Про налагодження взаємодії ГУ Держгеокадастру з 
територіями

189
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06215/08-42 Лист181/01-15
Про погодження призначення Павелька В.П.

190
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06285/08-22 Лист183/01-18
Про проведення аварійного ремонту дороги 
Дніпро-Васильківка-Покровське-Гуляй-поле-Токма
к-Мелітополь

191
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06271/08-42 Лист02-57/76-к
Про призначення Фесика А.В.

192
03.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

06236/08-43 Лист01-24/369
Про присвоєння почесного звання Дандику В.С.

193
22.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06223/08-32 Лист1038/01-45
Про використання освітньої субвенції на нову 
українську школу та інклюзивно-ресурсні центри

194
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова
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Приазовська райдержадміністрація

06263/08-26 Лист01-25/495
Про включення об'єкту "Водовод на села 
Богданівка, Степанівка-2 ..." в Перелік заходів 
Програми "Питна вода Запорізької області" на 
2007-2020 роки 

195
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06221/08-22 Лист01-24/0715
Про норми розрахунку спожитого газу 

196
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06332/08-42 Лист01-35/0734
Про погодження звільнення Бредихіної Л.В.

197
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06118/08-40 Лист01-36/222
Про використання земель сільськогосподарського 
призначення

198
21.05.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06350/08-42 Лист01-35/277
Про вирішення питання відтермінування 
скорочення штатних одиниць в РДА

199
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06222/08-46 Лист11-09/0577
Про охорону території ДП "Хлібна база № 74"

200
25.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06120/08-50 Лист0739/01-46
Про виконання протоколу наради голови 
облдержадміністрації від 07.05.2018 № 3

201
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

06328/08-08 Депутатське звернення13
Про відключення від електроенергії цехів КП 
"Облводоканал"

202
27.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06329/08-08 Депутатське звернення14
Про повернення фінансового ресурсу до районного 
бюджету

203
27.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

06176/08-08 Депутатське звернення01-13/123
Про повернення додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

204
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

06207/08-26 Лист03-06/398
Про розгляд звернення Тімченко Л.І. щодо 
будівництва водонакопичувальної станції в смт 
Новомиколаївка

205
25.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

06123/08-27 Лист256
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територіальних громад

206
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06206/08-30 Лист256
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення Роздольської ОТГ до 
Перспективного плану формування територіальних 
громад

207
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06220/08-22 Лист92
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання щодо 
пасажироперевезення по маршруту 
Мелітополь-Миронівка

208
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06230/08-22 Лист01-028вих.134
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт доріг

209
25.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06270/08-20 Лист02-08-28/1655
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про співфінансування ремонту дороги О081976 
Чернігівка-Богданівка-Н30

210
26.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06299/08-33 Лист01-48/2121
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про оснащення ПМСД медтранспортом

211
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06312/08-20 Лист668
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про питання співфінансування будівництва 
амбулаторій

212
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райрада

06153/08-08 Депутатське звернення235
Про перерозподіл дотації на утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я

213
20.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

06231/08-20 Лист02.1-26/03.2/671
Про пропозиції щодо фінансування з обласного 
екофонду у 2018 році

214
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06286/08-31 Доповідна запискаб/н
Про дозвіл на укладання прямого договору на 
розробку програми моніторингу довкілля 
Запорізької області

215
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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06287/08-31 Доповідна записка13/05.3.3-11
Про дозвіл на укладання прямого договору на 
надання послуг з охорони орендованого 
приміщення

216
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

06237/08-22 Доповідна запискаб/н
Про проведення засідання обласної комісії з 
питання перегляду та складання переліку 
споживачів та їх обладнання, для якого має бути 
встановлена екологічна броня електропостачання

217
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06156/08-49 Ухвала22-ц/778/2535/1
Про копію ухвали суду по справі щодо Долгої С.Г.

218
22.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06166/08-49 Лист22-ц/778/2534/1
Про копію апеляційної скарги за позовом Арапової 
В.Д.

219
23.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06359/08-20 Лист05.1-09.1/449-73
Про суми фактичних надходжень митних платежів 
за червень 2018 року

220
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06355/08-29 Доповідна записка01/1.1-27/3127
Про оснащення підрозділів ГУ ДСНС у Запорізькій 
області аварійно-рятувальним обладнанням

221
25.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

06146/08-28 Лист08/02-06/4941
Про результати перевірок закладів оздоровлення та 
відпочинку

222
23.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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Головне управління юстиції

06202/08-46 Лист6233-1-19/12.1-0
Про здійснення заходів щодо підвищення рівня 
правової культури біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту

223
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06295/08-46 Лист12.1-19/5821
Про результати перевірок стану правової роботи

224
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

06273/08-43 Лист1574/9/08-01-21-
Про нагородження Якімця А.М. (інші)

225
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06119/08-32 ЛистН-21/630
Про кандидатуру до складу регіональної ради 
професійної освіти (стейкхолдерів)

226
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06301/08-43 Лист1085
Про нагородження Плис І.В. (та інші)

227
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

06275/08-22 Лист160-р
Про будівництво автошляхів з використанням 
склобетону

228
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06181/08-49 Лист808/4077/17/272
Про виклик до суду по справі за позовом ТОВ 
"Агрос-М"

229
26.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06367/08-49 Лист808/934/18/1764
Про копію рішення від 18.06.2018 по справі № 
808/934/18

230
21.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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06368/08-49 Лист808/934/18/1764
Про копію рішення від 18.06.2018 по справі № 
808/934/18

231
21.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

06353/08-39 Лист02-47/2689
Про проведену роботу за червень 2018 року

232
02.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06349/08-46 Лист19/108/1-10196
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦУНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про включення питання фінансування потреб 
територіальних підрозділів до Програми 
профілактики правопорушень

233
05.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06276/08-46 Лист05/1-796вих-18
Про стан усунення порушень вимог законодавства 
при укладенні договорів оренди земельних ділянок 
з ПП "Гудзон"

234
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06277/08-46 Лист05/1-772вих-18
Про стан протидії порушенням у сфері 
використання земель державної форми власності, 
запобігання самовільному зайняттю земельних 
ділянок"

235
03.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06356/08-46 Лист04/7-457вих-18
Про протокол наради від 14.06.2018 щодо протидії 
злочинам проти безпеки дорожнього руху та 
експлуатації транспорту

236
04.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

06164/08-21 Лист02-05-03147
Про припинення приватизації ЄМК ДП "Завод 
алюмінієвої фольги"

237
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06376/08-22 Лист10/1087
Про пропозиції щодо посилення 
габаритно-вагового контролю

238
19.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

06151/08-22 Лист10319/41/32/01-2
Про ваговий та габаритний контроль транспортних 
засобів

239
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06248/08-46 Листб/н
Про виділення коштів на реконструкцію 
електромереж

240
04.07.2018від

№
від 04.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06139/08-46 Лист59/14/1940
Про явку Шутенка С.А. на 03.07.2018

241
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06141/08-46 Лист59/3/3-914-нт
Про надання інформації щодо перебування на 
обліку в установах соціального захисту населення 
Круглова І.В.

242
21.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06142/08-46 Лист59/3/4-901-нт
Про надання інформації щодо перебування на 
обліку в установах соціального захисту населення  
Смірнова С.В.

243
18.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06143/08-46 Лист59/3/1-939-нт
Про надання інформації щодо перебування на 
обліку в установах соціального захисту населення 
Перкаля А.Д.

244
25.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06280/08-46 Лист59/14/1964
Про надання інформації щодо розслідування 
кримінального провадження стосовно реалізації 
об'єкту "Каналізаційні очисні споруди м. 
Вільнянськ, Запорізької області-реконструкція"

245
02.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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06331/08-46 Лист59/3/3-975-н/т
Про надання інформації стосовно Остапця Р.В.

246
03.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06333/08-46 Лист59/3/3-945 нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Сімонова Є.В., 
Кузьміна М.І.

247
26.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06334/08-46 Лист59/3/3-945-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Сімонова Є.В., 
Кузьміна М.І.

248
26.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06335/08-46 Лист59/3/3-944-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Батовського 
К.А.

249
26.06.2018від

№
від 06.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

06298/08-49 Лист328/3490/14-Ц
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД 
Про постанову суду щодо касаційної скарги 
Майсака О.Г. 

250
23.05.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна архівна служба України

06170/08-38 Лист02/2850
Про реалізацію Програми створення страхового 
фонду документації

251
22.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

06130/08-38 Лист05/04-1981
Про надання інформації до Реєстру ІТС

252
23.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

06281/08-40 Лист272/10/08-06/03-
Про надання ДФС України права постійного 
користування земельною ділянкою

253
04.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Державне агентство автомобільних доріг України

06124/08-22 Лист1738/3/5.2-6
Про внесення змін до постанови від 16.09.2015 
№726 в частині погодження переліків об`єктів по 
митному експерименту

254
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06302/08-22 Лист1779/1/5.2-6
Про використання субвенції на 
ремонтно-будівельні роботи автомобільних доріг

255
05.07.2018від

№
від 05.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06196/08-26 Лист94-01/15/5-18
Про надання інформації щодо стану оснащеності 
будівель вузлами комерційного обліку 
комунальних послуг

256
02.07.2018від

№
від 03.07.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

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

06348/08-22 Лист5709/17.1.2/7-18
Про екологічну броню електропостачання

257
02.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

06365/08-47 Лист30-01/29267/18
Про навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: 
треба знати!"

258
06.07.2018від

№
від 06.07.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06132/08-42 Лист108/20/22-18
Про надання інформації щодо організації 
здійснення дисциплінарних проваджень

259
27.06.2018від

№
від 02.07.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба безпеки України

06241/08-46 Лист26/1/4-10365
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ 
ТАЄМНИЦІ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Про надання переліку відомостей, що становлять 
службову інформацію

260
25.06.2018від

№
від 04.07.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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06266/08-21 Лист10-16-12758
Про надання інформації щодо об`єктів державної 
власності, що можуть передаватися в оренду

261
25.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06267/08-21 Лист10-16-13005
Про кандидатури до складу робочих груп щодо 
перевірок фактів ухилення від сплати обов'язкових 
платежів до бюджету за використання та оренду 
державного майна

262
27.06.2018від

№
від 05.07.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

06194/08-22 Лист01/10-3965
ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД
Про порядок складення переліку споживачів та їх 
обладнання, для якого має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання на ТОВ 
"Запорізький титано-магнієвий комбінат"

263
27.06.2018від

№
від 03.07.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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