
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.09.18 по 14.09.18

Ф21-КА

№
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи

08766/08-46 Доповідна запискаб/н
(КАРХАЧОВ В.Г.) Про участь у 
тактико-спеціальному навчанні

1
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Відділ загальний

08401/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації  щодо виконання документів 
з земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку ОДА

2
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08790/08-29 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент цивільного захисту)
Про виконання протокольних рішень засідань 
комісії з ТЕБ та НС у 2018 році

3
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08791/08-26 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про розробку окремого проекту та фінансування по 
каналізаційним очисним спорудам м.Вільнянськ

4
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08792/08-25 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про звернення ТОВ "Комунтех"

5
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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08564/08-01 Закон України2462-VIII
Про внесення змін до деяких законів України у 
зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях

6
19.06.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08565/08-01 Закон України2440-VIII
Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу ХХ 
"Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо деяких питань оподаткування 
податком на додану вартість операцій з вивезення 
за межі митної території України олійних культур

7
22.05.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08397/08-15 Лист04-25/04-894(18
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у засіданні "круглого столу" на тему: 
"Стан організації ДНК - ідентифікації загиблих під 
час проведення АТО...

8
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08602/08-08 Депутатське звернення04-15/10-607
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про заборону розміщення каолінового кар'єру та 
збагачувальної фабрики ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

9
03.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08603/08-15 Лист04-28/05-730
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ...
Про участь у парламентських слуханнях 10.10.2018

10
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08737/08-15 Лист04-25/04-920(18
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про участь у засіданні круглого столу 21.09.2018 в 
м. Киїїв

11
11.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

2
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08388/08-08 Депутатське звернення377-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про перешкоджання роботі ТОВ "СПП ЛАНА" 

12
28.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08400/08-08 Депутатське звернення2088530
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Дубової В.О.

13
28.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08605/08-08 Депутатське звернення187/02-08-16070
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про сприяння у перейменуванні селища Більмак

14
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

08606/08-08 Депутатське звернення187/02-08-15986
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги Щербаню 
Ю.О.

15
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08607/08-08 Депутатське звернення187/02-08-15983
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Борисенко А.В.

16
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08608/08-08 Депутатське звернення187/02-08-15842
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги Лук'янчук Т.А.

17
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08609/08-08 Депутатське звернення187/02-04-15927
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
Тюріній М.М.

18
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08610/08-08 Депутатське звернення187/02-08-15871
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про придбання інвалідного візка для Карбане А.І.

19
05.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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08670/08-08 Депутатське звернення1267-09-03/18
(НДУ РЯБЧИН О)
Про розгляд звернення щодо внесення змін до 
деяких законодавчих актів України із встановлення 
алгоритму перерахування коштів на поточні 
рахунки постачальникам електричної енергії за 
регульованим тарифом

20
03.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08728/08-08 Депутатське звернення2088652
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про розгляд звернення Милованова Г.О.

21
05.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

08700/08-21 Лист1821/01
АТ "БАНК СІЧ"
Про акредитацію АТ "Банк Січ" у м. Запоріжжя

22
01.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Військові частини

08430/08-48 Лист78/829
В/Ч А2022
Про проведення військових навчань 10-14.09.2018

23
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08765/08-48 Лист350/129/137/1/11
ІНЖЕНЕРНО-АЕРОДРОМНА СЛУЖБА ЗСУ В/Ч 
№ А1049-А
Про передачу Бердянського аеропорту у  державну 
власність для потреб Міністерства оборони 
України

24
12.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

08377/08-37 Лист300818/ВЛП/Зп
Про сприяння у проведенні міжнародного 
фотоконкурсу "Віки люблять пам'ятки"

25
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

4



№
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

08435/08-44 Лист81028090
ГО "ОБ'ЄДНАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ОРГАННИМИ 
ЗАХВОРЮВАННЯМИ "РАЗОМ В МАЙБУТНЄ"
Про забезпечення ліками пацієнтів, хворих на 
ювенільний ревматоідний артрит

26
09.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08573/08-39 Лист09/167
ВГО ТОВАРИСТВО ЛІСНИКІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування лісових земель

27
05.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08842/08-43 Лист01-44
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВГО 
"СПІЛКА ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 
АЕС"
Про нагородження Кудрі Г.В.

28
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08420/08-41 Лист1279/77
МИНСЬКИЙ ОБЛВИКОНКОМ
Про оновлення Угоди про співробітництво

29
02.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08729/08-41 Лист133
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ"
Про участь у регіональній нараді під головуванням 
І. Климпуш-Цинцадзе 18.09.2018 в м. Дніпро

30
11.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08833/08-41 Лист2018/UN/09/135
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН В УКРАЇНІ
Про участь в обговоренні початкових результатів 
Індексу соціальної згуртованості та примирення 
для східної України 26.09.2018 в м. Запоріжжя

31
11.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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08836/08-41 Листб/н
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
Про участь у круглому столі  "Захист прав людини 
внутрішньо переміщених осіб: забезпечення 
реалізації права на житло" 25.09.2018 в м. Київ

32
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

08538/08-40 Листб/н
Гр.Апатров С.П.
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

33
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ паперовий паперова

08539/08-40 Листб/н
Гр. Долга Ганна Юріївна
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

34
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08540/08-40 Листб/н
ГР. ХАСАНОВА  АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

35
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08318/08-41 Лист18/04697
МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА
Про відзначення Міжнародного дня зниклих 
безвісти

36
21.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08321/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТВОНИЙ СНІДАНОК
Про проведення молитовного сніданку 06.09.2018

37
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08337/08-27 Лист286
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ BRDO
Про проведення воркшоп  "Просторе планування. 
Якість та відкритість" 12.09.2018 м. Київ

38
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

08352/08-51 Лист4270/166
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ТЕЗІС"
Про надання договору щодо створення комплексної 
системи захисту інформації

39
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08365/08-28 Лист0309-1
РАДНИК МІНСОЦПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ВПО
Про вирішення питання щодо переселенців, 
розміщених в ОК "Парус"

40
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08367/08-22 Лист80
ТОВ "СТАРТ, ЛТД-93"
Про перевірку промислового майданчика

41
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08380/08-33 Лист01-07/335
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про проведення семінарів щодо реалізації 
Національної стратегії тристороннього 
співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу

42
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08384/08-28 Лист36-384
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про надання копії посвідчення Дробенюка Є.Ю.

43
22.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08404/08-28 Лист277
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої гарячої лінії 13.09.2018

44
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08405/08-51 Лист26-10/79
Про встановлення сенсорного та інтерактивного 
обладнання

45
27.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08413/08-40 Листб/н
КЕРЯКІНА В.Г.
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

46
03.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

08426/08-44 Лист01-132
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про проведення засідання Президії ЦК Профспілки 
26-27.09.2018 в м. Запоріжжя

47
27.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08427/08-28 Лист336
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення конкурсу проектів для 
громадських об'єднань ветеранів та осіб з 
інвалідністю (у вересні-листопалі 2018 року)

48
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08428/08-22 Лист1050
СП "ЗАПОРІЗЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про направлення представника для обстеження 
залізничних переїздів 12.09.2018

49
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08444/08-29 Лист728-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про навчання 10-21.09.2018 м. Київ

50
20.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08473/08-22 Лист57
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ЦЕМЕНТУ УКРАЇНИ
Про впровадження будівництва цементобетонних 
доріг ОТГ Запорізької області

51
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08476/08-28 Лист92/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про доступ літніх людей до сучасного 
теле-радіомовлення

52
30.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08485/08-40 Листб/н
ХАСАНОВА С.М.
Про добровільне повернення земельної ділянки на 
користь держави

53
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

08535/08-41 Листб/н
PKF TOURISMEXPERTS
Про співробітництво в туристичній галузі

54
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08554/08-41 Листб/н
ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ (YES)
Про проведення 15 Щорічної Зустрічі  YES  
13-15.09.2018

55
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08574/08-34 Лист180
Про проведення Кубку України зі спортивного 
гірського туризму 20-23.09.2018 на о. Хортиця

56
07.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08601/08-37 Лист30/с
АСОЦІАЦІЯ БОЛГАР УКРАЇНИ
Про участь у Всеукраїнському болгарському соборі 
15.09.2018 в м. Білгород-Дністровський

57
30.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08640/08-39 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРУПИ МОЛОДИХ 
ФАХІВЦІВ ISVA В УКРАЇНІ
Про участь у семінарі  "Розроблення регіональних 
інтегрованих систем управління побутовими 
відходами" 03.10.2018 в м. Київ

58
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08641/08-41 Лист2/1009/18
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ 
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Про інформаційний візит до ЦНАПу Берестівської 
ОТГ Бердянського р-ну в рамках спільного проекту 
з програмою U-LEAD 02.10.2018

59
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08649/08-32 Лист5/9/18
ГО "БРОБОТС"
Про створення студій робототехніки

60
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
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08672/08-22 Лист110/84
ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА"
Про виключення вантажної станції Молочанськ з 
переліку збиткових та неефективних

61
30.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08679/08-41 Листб/н
БО "МЕНОНІТСЬКИЙ РОДИННИЙ ЦЕНТР"
Про проведення зустрічі з делегацією центру з м. 
Вінніпег Канада 24-28.09.2018

62
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08683/08-39 Лист07-11/2332
ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Про формування басейнової ради суббасейну 
нижнього Дніпра

63
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08712/08-39 Листб/н
ФОП ПИСАНКО О.В.
Про розірвання договору оренди водного об'єкта

64
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08750/08-40 Листб/н
ВАЩЕНКО Л.І.
Про повернення на користь державі земельної 
ділянки

65
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08767/08-43 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ БОЛГАР УКРАЇНИ
Про нагородження Желева С.С., Намлієва С.Д.

66
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08793/08-37 Листр088/7
ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ 
В СФЕРІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Про співробітництво

67
10.08.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08800/08-22 ЛистЕЕЦ-17/7184
ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності ВСП 
"Дніпровське регіональне відділення"

68
06.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08803/08-41 Лист4853
ТОВ "ХУАВЕЙ УКРАЇНА"
Про запрошення до участі в міжнародному форумі 
19.09.2018

69
04.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08809/08-49 Адвокатський запитб/н
Про надання інформації щодо земельних ділянок у 
Вільнянському районі

70
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08821/08-40 Лист10/09-1
ТОВ "САН ВАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки державної 
власності

***ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 18.09.2018 
№ 498***

71
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08822/08-49 Ухвала908/1156/17
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про розгляд касаційної скарги ТОВ "Нептун 2017"

72
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08843/08-34 Лист05/404
ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ
Про проведення 08.10-15.10.2018 Кубку України з 
боксу

73
04.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08864/08-40 Листб/н
КАПЛАНОВА Р.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

74
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

08475/08-22 Лист9909
ГО "МАЙДАН СІЧЕСЛАВ ДНІПРО"
Про проведення ремонту дорожнього покриття 
траси Н-08 у напрямку м. Нікополь

75
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Посольства

11
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08419/08-41 Лист02-05/813
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Про співробітництво

76
28.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

08798/08-41 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про участь у відзначенні Дня Німецької Єдності 
08.10.2018 в м. Дніпро

77
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Релігійні організації

08376/08-37 Лист007
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ 
СВЯТО-ПОКРОВСЬКОМУ ХРАМІ
Про надання копії розпорядження голови ОДА від 
07.12.2017 № 659

78
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

08354/08-49 Ухвала808/4077/17/252
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про закриття підготовчого провадження

79
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08355/08-49 Ухвала908/44/17
ВЕРХОВНИЙ СУД  УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу Веселівської селищної ради

80
15.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08382/08-49 Указ22-ц/778/2748/1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання копії ухвали про скасування рішення 
Якимівського районного суду

81
29.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08411/08-49 Ухвала22-ц/778/2743/1
Про відкриття апеляційного провадження за 
апеляційною скаргою Заступника прокурора 
Запорізької області

82
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

12
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08545/08-49 Лист326/908/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду м. Приморськ 19.10.2018

83
22.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Правові питання паперовий паперова

08706/08-49 Постанова22ц/778/3073/18
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов щодо скасування розпорядження голови 
Якимівської РДА

84
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08707/08-49 Лист22ц/778/2743/18
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виклик до суду 03.10.2018

85
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08708/08-49 Ухвала908/26/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про відкладення засідання суду до 25.09.2018

86
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08709/08-49 Ухвала908/2460/17
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ 
"Запоріжжятеплоенерго"

87
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08710/08-49 Ухвала910/233/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу ТДВ "Пологівський хімічний 
завод "Коагулянт"

88
03.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08711/08-49 Ухвала2/331/1282/2018
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про позов до КП "Центр надання послуг" 
Балабинської селищної ради

89
03.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08322/08-06 Доручення33624/1/1-18
(Г. Пліс) БІЗНЕС-ОМБУДСМЕН
Про штучні перешкоди в реалізації інвестиційного 
проекту GETEC Green Energy AG

90
01.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

13
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08323/08-06 Доручення34838/0/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про надання інформації 
щодо реалізації проектів міжнародної технічної 
допомоги

91
01.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08324/08-06 Лист34805/1/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе)  Про проведення семінару з 
підвищення фахового рівня щодо питань 
локалізації політики забезпечення рівних прав та 
можливостей 17-18.09.2018

92
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08325/08-06 Доручення33572/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про проблеми впровадження реформ в галузях 
освіти та медицини

93
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08326/08-06 Лист27357/8/1-18
(В. Кістіон) Про реалізацію механізму здійснення 
місцевих зовнішніх запозичень

94
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08334/08-06 Доручення34145/1/1-18
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на завершення будівництва 
газопроводу в Гуляйпільському районі

95
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08357/08-03 Постанова673
Про затвердження Порядку пільгового 
кредитування для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти

96
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08358/08-03 Постанова674
Про внесення зміни до пункту 6 Порядку 
організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та 
оздоровлення

97
29.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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08360/08-03 Постанова655
Про затвердження Типового положення про 
мобільну бригаду соціально-психологічної 
допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі

98
22.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08392/08-06 Доручення34690/1/1-18
(П. Розенко) Про проведення міжнародної акції 
"Запалімо свічку пам'яті!"

99
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08394/08-06 Доручення21169/2/1-18
(П. Розенко) Про затвердження оновленого складу 
Ради у справах осіб з інвалідністю та плану роботи 
Ради у справах осіб з інвалідністю на 2018 рік

100
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08439/08-06 Доручення34071/1/1-18
(С. Кубів) Про оголошення подяки 
Прем'єр-міністра України Балашову С.М.

101
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08441/08-04 Витяг з протоколу32
Про аналіз планових показників помісячного 
розпису асигнувань загального фонду державного 
бюджету

102
29.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08443/08-17 Лист16156/0/2-18
(В. Бондаренко) Про проведення ІІ Національного 
форуму фахівців органів виконавчої влади з питань 
комунікацій з громадськістю 14-15.09.2018 в с. 
Мощун Київської обл.

103
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08446/08-06 Доручення34517/1/1-18
(П. Розенко) Про заходи із детінізації заробітної 
плати

104
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

15
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08450/08-03 Постанова701
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсного відбору проектів регіонального 
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу

105
29.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08453/08-03 Постанова690
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
будівництва футбольних полів із штучним 
покриттям

106
30.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08483/08-06 Доручення27357/8/1-18
(В. Кістіон) Про здійснення зовнішніх місцевих 
запозичень

107
29.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08522/08-06 Доручення35057/1/1-18
(П. Розенко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про службове розслідування щодо видачі 
недостовірних медичних довідок для направлення 
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та 
вжити заходів щодо недопущення повторення 
таких випадків у майбутньому

108
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08562/08-06 Доручення34956/0/1-18
Про надання інформації щодо персонального 
складу Ради у правах осіб з інвалідністю і плану її 
роботи на 2018 рік

109
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08569/08-03 Розпорядження617-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції розвитку електронного урядування в 
Україні

110
22.08.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08583/08-06 Доручення35772/0/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про відзначення Дня 
Європи в Україні)

111
07.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08588/08-06 Доручення34233/1/1-18
Про утримання місцевих державних адміністрацій

112
07.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08589/08-06 Доручення35717/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення перших місцевих 
виборів

113
07.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08592/08-06 Доручення34629/1/1-18
(В. Гройсман) Про стан забезпечення хворих 
препаратами інсуліну та витратними матеріалами 
для проведення гемодіалізу

114
30.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08597/08-06 Доручення24281/2/1-18
Про право власності України на Бакинський 
спецавтоцентр "Таврія", розташований на території 
Азербайджанської Республіки

115
08.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08614/08-03 Постанова712
Про затвердження Правил надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком та 
Типового договору про надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком

116
05.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08615/08-03 Постанова707
Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо 
зміни механізму фінансового забезпечення 
оперативного лікування з трансплантації органів та 
інших анатомічних матеріалів

117
05.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08622/08-06 Доручення19624/106/1-18
(П. Розенко) Про забезпечення доступності 
закладів загальної середньої освіти для осіб з 
особливими потребами

118
08.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08662/08-06 Доповідь35276/1/1-18
(В. Кістіон) Про умови газопостачання підприємств

119
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08667/08-03 Розпорядження634-р
Про затвердження Національного плану дій з 
виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної 
доповіді України про виконання Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на 
період до 2021 року

120
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08722/08-06 Доручення35898/0/1-18
(Г. Зубко) Про участь у нараді стосовно розвитку 
мережі дитячих будинків сімейного типу, малих 
групових будинків, інклюзивно-ресурсних центрів, 
підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості 12.09.2018 м. 
Київ

121
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08730/08-06 Доручення35722/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ КІССЕ А.І.
Про проведення чергового VIII Всеукраїнського 
болгарського собору з нагоди 25 річниці створення 
Асоціації болгар України 15.09.2018 та 
нагородження членів Асоціації 

122
11.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ паперовий паперова

08733/08-17 Лист16704/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо вирішення проблем, які 
склалися в гідрологічному заказнику 
загальнодержавного значення «Молочний лиман» 
Запорізької області

123
11.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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08742/08-03 Рішення Ради регіонів637-р
Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 
"Про затвердження Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
"Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року"

124
05.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08776/08-06 Доручення35337/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ПОМАЗАНОВ А.В.
Про надання інформації щодо тваринницьких 
комплексів

125
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08777/08-06 Доручення35103/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ МУСТАФА НАЙЄМ
Про надання інформації щодо земельних ділянок та 
об'єктів будівництва ДПАТ "Укрбуд"

126
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08778/08-06 Доручення35537/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ШУХЕВИЧ Ю.
Про облік та реєстрацію наявних 
історико-культурних цінностей у релігійних 
християнських спорудах

127
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08779/08-06 Доповідь30445/1/1-18
(Г. Зубко) Про стан виконання рекомендацій, 
ухвалених за результатами засідання Ради 
регіонального розвитку під головуванням 
Президента України 20 березня 2017 року

128
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08780/08-06 Доручення34038/1/1-18
(В. Гройсман) Про порядок визначення меж та 
режимів історичних ареалів

129
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08781/08-17 Лист16759/0/2-18
(В. Федорчук) Про виконання соціального 
обов'язку держави з фінансування у повному обсязі 
допомоги хворим на діабет та хронічну ниркову 
недостатність

130
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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08827/08-17 Лист16706/0/2-18
(В. Федорчук) Про розгляд звернення ТОВ 
"Комунтех"  щодо затримки фінансування 
будівництва інженерних споруд

131
11.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08828/08-17 Лист16789/0/2-18
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо діяльності 
Координаційної ради з питань сім'ї, жінок, охорони 
материнства і дитинства при голові 
облдержадміністрації

132
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08829/08-06 Доручення36140/0/1-18
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
доцільності закриття залізничних станцій

133
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08849/08-17 Лист16850/0/2-18
(В. Федорчук) ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Про виконання постанови КМУ від 11.01.2018 № 
22 "Про підвищення оплати педагогічних 
працівників"

134
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08869/08-06 Доручення35104/1/1-18
Про перевірку закладів системи соціального 
захисту з питань додержання та реалізації прав осіб 
з інвалідністю

135
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08870/08-06 Доручення35437/1/1-18
Про забезпечення учнів підручниками

136
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08871/08-06 Доручення36339/1/1-18
Про стан соціально-трудових відносин, колективні 
трудові спори (конфлікти) в Україні у серпні 2018 
року

137
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08872/08-06 Доручення31361/3/1-18
Про проведення засідання Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

138
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

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

08578/08-22 ЛистЦ-з/6-24/2284-18
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ)
Про відновлення зупинок приміського поїзда 
сполученням Запоріжжя-Пологи-Бердянськ

139
30.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08611/08-22 Лист01/36714
ДП "НАЕК "УКРЕНЕРГО"
Про участь у відкритому обговорення проекту змін 
до інвестиційної програми 20.09.2018 в м. Київ

140
10.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

08703/08-22 Лист112-5702/1.24-1
Про газифікацію населених пунктів Запорізької 
області

141
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08639/08-23 Лист37-11-11/21288
Про здійснення заходів 
інформаційно-роз'яснювального характеру щодо 
цінової ситуації на внутрішньому ринку 
продовольчої групи зерна, борошна, хліба

142
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08682/08-43 Лист37-25-11/21260
Про надання пропозицій щодо відзначення 
працівників АПК нагородами

143
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08336/08-39 Лист5/1-7/9081-18
Про надання протоколу засідання Координаційної 
ради з питань реалізації Національної стратегії 
управління відходами в Україні до 2030 року.

144
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08455/08-43 Лист2202-16/38936-0
Про присвоєння почесного звання Данилову С.В.

145
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08456/08-41 Лист4602-04/38724-0
Про проведення "4-ї Самуанської виставки з питань 
сільського господарства, тваринництва та 
технологій" 27-28.09.2018 в м. Самсун (Турецька 
Республіка)

146
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08458/08-22 Лист3804-05/38897-0
Про створення переліку підприємств, які проводять 
операції з металобрухтом

147
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08546/08-41 Лист3301-04/39082-0
Про імплементацію положень Директив ЄС в 
національне законодавство 

148
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08547/08-22 Лист3243-08/39124-0
Про виділення коштів на будівництво газопроводу 
в Гуляйпільському районі

149
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08552/08-22 Лист3804-05/39056-0
Про відновлення роботи АТ " Дніпроазот"

150
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08593/08-41 Лист3611-06/39264-0
Про співпрацю з Програмою “Fit for Partnership 
with Germany”

151
07.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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08598/08-39 Лист5/4.1-8/9474-18
Про формування загальноукраїнського реєстру 
проектованих територій та об'єктів природно - 
заповідного фонду

152
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08878/08-37 Лист4503-06/40191-0
Про виконання розпорядження від 16.03.2017 
№168-р " Про схвалення Стратегії розвитку 
туризму і курортів на період до 2026 року"

153
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08613/08-22 Лист04/31-7393
Про виділення коштів на будівництво газопроводів

154
10.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

08391/08-19 Лист22/4.2-3762-18
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Державної цільової програми 
відновлення та розбудови  миру в східних регіонах 
України", затвердженого постановою КМУ від 
18.07.2007 № 950

155
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08724/08-41 Лист413/21-180/4/2-2
Про проект бюджету Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні на 2019 рік

156
04.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

08440/08-37 Лист08-03/30-08
Про участь в урочистому заході до Дня захисника 
України "Запроси мене з війни" 12.10.2018 в м. 
Києві

157
30.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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08561/08-27 Лист22418/137/1-17
Про надання інформації щодо безбар'єрного 
доступу осіб з інвалідністю до транспортної 
інфраструктури

158
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08595/08-22 Лист9857/35/10-18
Про ремонт автомобільних доріг у Токмацькому 
районі Запорізької області

159
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08596/08-22 Лист9857/35/10-18
Про вирішення проблемних питань, що виникають 
під час організації перевезень вантажів через 
морські торговельні порти України, в тому числі 
таких, що пов’язані зі зміною видів транспорту, 
зокрема порт – залізниця та порт – автошляхи, а 
також організації

160
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08626/08-28 Лист2944/18/14-18
Про надання інформації щодо вжитих заходів із 
забезпечення безбар'єрного доступу осіб з 
інвалідністю до транспортної інфраструктури

161
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08834/08-22 Лист9823/25/10-18
Про  ремонт автомобільних доріг у Токмацькому 
районі

162
06.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

08320/08-41 Лист2315/18-6/14-18
Про надання інформації щодо отримання 
експертної допомоги від БДІПЛ ОБСЄ з питань 
інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини

163
29.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08351/08-41 Лист1336/28/15-18
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Європейська єдність" 10-17.12.2018

164
22.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08572/08-37 Лист556/18-18
Про участь у науково-практичній конференції 
"Актуалізація сімейних цінностей крізь призму 
свободи совісті і віросповідань" 24-25.09.2018 м. 
Київ

165
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08335/08-34 Лист6838/14
Про конкурс проектів національно-патріотичного 
виховання

166
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08375/08-34 Лист6800/5.4
Про проведення фінальних змагань Спартакіади 
серед збірних команд державних службовців 
24-28.09.2018 в м. Ужгород

167
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08383/08-34 Лист6781/14
Про участь у всеукраїнській акції "Андріівські 
вечорниці" 07-09.12.2018 в м. Маріуполь

168
30.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08452/08-34 Лист6922/14
Про проведення конкурсу з визначення проектів 
національно-патріотичного виховання

169
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08454/08-34 Лист06898/14
Про участь у Всеукраїнській акції, спрямованій на 
сприяння консолідації українського суспільства 
навколо ідей спільного майбутнього, захисту 
територіальної цілісності України "Покрова 
Героїв"

170
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08782/08-34 Лист7135/3.3
Про проведення національного конкурсу 
"Молодіжна столиця України"

171
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08783/08-34 Лист7136/3.3
Про проведення Всеукраїнського семінару  
"Молодіжна політика в Україні; партнерство та 
перспективи розвитку" 08-10.10.2018

172
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони
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№
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(адресат)
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08328/08-48 Лист36/3/3091
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКИ ЗСУ
Про надання інформації щодо виробничих 
можливостей підприємств галузі харчової 
промисловості

173
27.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ паперовий паперова

08525/08-48 Лист154/23/18/1280
Про переміщення негабаритного, великовагового 
вантажу військового призначення за маршрутом: м. 
Таврійськ (Херсонської обл. - м. Бердянськ 
07-11.09.2018

174
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08813/08-48 Лист361/3/3142
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКИ ЗСУ
Про надання інформації щодо виробничих 
можливостей підприємств в галузі нафтової 
промисловості

175
30.08.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08866/08-48 Лист154/11/2783
КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 
СИЛ ЗСУ
Про передачу нерухомого майна ДП "Бердянський 
морський торговельний порт"

176
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08744/08-32 Лист1/9-549
Про надання інформації щодо внесення змін до 
плану дій із створення додаткових місць для дітей 
дошкільного віку

177
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08551/08-33 Лист05.2-08/23162
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної 
безпеки та біологічного захисту за принципом 
"Єдине здоров'я" на період до 2025 року та 
затвердження плану заходів щодо її реалізації"

178
04.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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08553/08-33 Лист3.46/23006
Про погодження проекту постанови КМУ "Питання 
проведення моніторингу наркотичної  та 
алкогольної  ситуації в Україні"

179
03.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08330/08-26 Лист8/10-1040-18
КП "ЖИТЛОМАСИВ"
Про сприяння у вирішенні питання спору між ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" та комунальним 
підприємством

180
17.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08350/08-33 Лист7/19-8855
Про використання субвенції на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості

181
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08368/08-41 Лист7/19-8758
Про реалізацію Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

182
29.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08410/08-35 Лист7/19-8937
Про надання інформації  щодо реалізації проектів 
нового будівництва  малих групових будинків та 
дитячих будинків сімейного типу

183
03.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08493/08-41 Лист7/19-8676
Про надання таблиці, яка має бути розміщена на 
об'єктах, що фінансуються за рахунок 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

184
23.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08494/08-41 Лист7/19-8934
Про реалізацію Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України

185
03.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08548/08-41 Лист7/7-8879
Про визначення розпорядників бюджетних  коштів 
в рамках програми секторальної підтримки за 
кошти ЄС

186
31.08.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08556/08-34 Лист7/19-8991
Про надання переліків об'єктів будівництва 
футбольних полів із штучним покриттям

187
05.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08558/08-33 Лист7/19-9033
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров'я у сільській місцевості, що потребують 
дооснащення та забезпечення службовим 
транспортом

188
07.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08590/08-19 Лист7/31-9111
Про моніторинг соціально-економічних та інших 
показників

189
07.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08612/08-26 Лист7/10-9037
Про надання інформації щодо переліку базових 
підприємств галузі житлово-комунального 
господарства

190
31.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08633/08-25 Лист7/19.1/9133-18
Про участь у нараді щодо впровадження 
пріоритетних проектів будівництва 12.09.2018 в м. 
Київ

191
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08634/08-26 Лист7/9-9058
Про надання інформації щодо рішень із 
співфінансування заходів цільової програми 
""Питна вода України" на 2011-2020 роки

192
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08743/08-30 Лист7/34-9020
Про добровільне об'єднання територіальних громад

193
05.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

08811/08-41 Лист7/12-9206
Про надання інформації щодо співпраці з 
В'єтнамом для підготовки візиту Президента 
України

194
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08824/08-41 Лист7/12/9204-18
Про підготовку до проведення 26-го засідання 
СМК Білорусь 10-11.10.2018 в м. Гомель

195
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08396/08-36 Лист3325/0/5-18/37
Про розгляд звернення Кононенка О.С. щодо 
неправомірних, на його думку, дій працівників 
служби у справах дітей Михайлівської районної 
державної адміністрації під час вирішення питання 
захисту прав та законних інтересів малолітніх дітей 
Горбатюк А.С. та Кононенко Х.С.

196
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08451/08-35 Лист17191/0/2-18/61
Про надання Методичних рекомендацій щодо 
надання одноразової натуральної допомоги 
"пакунок малюка" при народженні дитини

197
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08507/08-28 Лист17217/0/2-18/38
Про проведення вебекс-конференції з протидії 
торгівлі людьми 11.09.2018

198
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08531/08-28 Лист17248/0/2-18/58
Про засідання Ради у справах осіб з інвалідністю 
20.09.2018 м. Київ

199
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08599/08-28 Лист17303/0/2-18/39
Про направлення копій наказів

200
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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08600/08-28 Лист17380/0/2-18/38
Про проведення навчання з протидії торгівлі 
людьми 26-28.09.2018

201
10.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ паперовий паперова

08617/08-28 Лист17283/0/2-18/57
Про фінансову підтримку громадських об’єднань 

202
17.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08661/08-20 Лист07010-07-7/2352
Про стан фінансування освітньої та медичної 
реформ в Токмацькому районі

203
08.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08663/08-28 Лист17478//2-18/61
Про відзначення Міжнародного дня громадян 
похилого віку

204
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08665/08-35 Лист17488/0/2-18/37
ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про безпечне перевезення дітей до місць 
оздоровлення та відпочинку

205
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08668/08-28 Лист17423/0/2-18/39
Про направлення копій наказів

206
17.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08731/08-28 Лист3345/0/5-18/44
Про розгляд звернення Бардакової І.С. 1975 р.н., 
особи з інвалідністю І гр., стосовно забезпечення 
підйомником відповідно до її заяви віл 19.12.2016 
та індивідуальної програми реабілітації

207
03.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08734/08-28 Лист17501/0/2-18/61
Про забезпечення впровадження наказу 
Мінсоцполітики від 13.07.2018 № 1005 щодо 
соціальної роботи з сім'ями

208
11.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

08826/08-36 Лист17644/0/2-18/37
Про участь у всеукраїнській акції - флеш-моб 
"Усиновлення - це любов на все життя" 28.09.2018

209
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08850/08-28 Лист17652/0/2-18/57
Про впровадження в ОТГ моделі адміністрування 
надання послуг з соціальної підтримки за 
принципом "єдиного вікна"

210
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08873/08-28 Лист17704/0/2-18/38
Про проведення інформаційної кампанії з протидії 
торгівлі людьми

211
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08876/08-28 Лист17651/0/2-18/61
Про надання реабілітаційних послуг в об'єднаних 
територіальних громадах

212
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08877/08-28 Лист17770/0/2-18/39
Про направлення копій наказів

213
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

08359/08-20 Лист33040-06-21/227
Про внутрішні документи з питань планування 
діяльності з внутрішнього аудиту

214
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08784/08-20 Лист08020-01-21/238
Про утримання місцевих адміністрацій у 2019 році

215
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п
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08879/08-41 Лист12060-02-7/2398
Про проведення наради 02.10.2018 щодо 
гендерного бюджетного аналізу в рамках проекту 
"Гендерне бюджетування в Україні"

216
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

08387/08-20 Лист01-5728/26
Про фінансування природоохоронного заходу в м. 
Бердянськ

217
28.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08416/08-30 Лист001-5698/40
Про надання згоди на добровільне приєднання до 
території громади м. Бердянськ  Азовської 
сільської територіальної громади

218
27.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08429/08-21 Лист01-5661/41
Про передачу котельні у комунальну власність

219
23.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08434/08-20 Лист01-5841/26
Про стан реалізації заходів та використання коштів 
субвенції щодо соціально-економічного розвитку 
територій

220
31.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08532/08-43 Лист01-5944/23
Про нагородження Мєчової Г.А.

221
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08644/08-37 Лист01-6028/49
Про участь в урочистих заходах, присвячених Дню 
міста 16-17.09.2018 в м. Бердянськ

222
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

32



№
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08818/08-28 Лист01-5992/45
Про вирішення питання щодо проживання сімей з 
внутрішньо переміщених осіб у  ОК "Парус-філія 
ПрАТ "Запоріжтурист"

223
06.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

08433/08-20 Лист01-01-30/3428
Про надання пояснень щодо використання коштів 
освітньої субвенції

224
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08381/08-43 Лист01/03-27/02294
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Карповій Т.В. та Нестеровій О.В.

225
30.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08495/08-22 Рішення375
Про встановлення ТОВ "Оптімусагро Трейд" 
тарифу на виробництво теплової енергії

226
27.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08496/08-22 Рішення374
Про встановлення ТОВ "Альтернативні 
Енергоресурси" тарифів на теплову енергію...

227
27.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08524/08-33 Лист01/03-28/02339
Про медичний супровід заходу "Пікнік на Райдузі"

228
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08646/08-37 Лист01/03-19/02428
Про сприяння у проведенні Покровського ярмарку 
06.10.2018

229
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровський міськвиконком

08520/08-22 ЛистГ-17
Про обмеження швидкості руху на ділянці 
автодороги обласного значення  в с. Велика 
Знам'янка

230
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

08418/08-20 Лист02-24/621-1
Про фінансування природоохоронного заходу

231
29.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

08371/08-30 Лист01-5856/40
Про надання висновку щодо відповідності 
законодавству України схвалених проектів рішень  
про добровільне приєднання територіальної 
громади с. Азовське

232
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Запорізька міська рада

08628/08-20 Лист01-01-21/2352
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про надання пропозицій щодо пріоритетних 
інфраструктурних проектів та заходів для 
фінансування з обласного бюджету

233
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

08797/08-22 Лист02-27/663-4
Про надання інформації щодо ТОВ "АВТОПРОФІ 
М"

234
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

08691/08-26 Лист421
Про виділення коштів з державного бюджету на 
реалізацію програми "Питна вода міста Токмак на 
2015-2020 роки"

235
31.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08819/08-20 Лист421
Про виділення коштів для реалізації програми 
"Питна вода м. Токмак на 2105-2020 роки"

236
06.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08874/08-37 Лист436
Про копію рішення Токмацької міської ради від 
28.08.2018 №2 щодо забезбечення мешканців 
м.Токмак якісним цифровим телевізійним сигналом

237
11.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08875/08-22 Лист429
Про копію рішення Токмацької міської ради від 
28.08.2018 №1 щодо поновлення газопостачання в 
будинках

238
11.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

08820/08-37 Лист03-01-15/2033
Про проведення перевірки неправомірної 
діяльності директора музею-заповідника "Садиба 
Попова"

239
27.08.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

08339/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

240
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08340/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

241
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08341/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

242
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08342/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

243
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08343/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

244
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08344/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

245
29.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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08345/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

246
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08346/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

247
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08347/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

248
02.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08348/08-27 Лист01-31/621
Про визначення та врахування державних інтересів

249
01.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

08671/08-39 Лист02-01-21/3382
Про надання пропозицій щодо фінансування 
природоохоронних заходів

250
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Пологівська міська рада

08527/08-39 Лист2251/02.1-15
Про виділення коштів на розчищення русла р. 
Конка

251
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08528/08-39 Лист2252/02.1-15
Про виділення коштів на придбання 
каналопромивочного комплексу - гідродинамічної 
установки ROM для ГКП ВКГ "Мыськводоканал"

252
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08541/08-39 Лист2256/02.1-15
Про виділення коштів на придбання телескопічного 
навантажувача для КУП "Житло-Сервіс"

253
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08542/08-39 Лист2257/02.1-15
Про виділення коштів на придбання бульдозера для 
КУП "Житло-Сервіс"

254
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08543/08-39 Лист2264/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
зливового водовідведення

255
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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08544/08-39 Лист2265/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
зливового водовідведення

256
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

08560/08-08 Депутатське зверненняб/н
Про виділення коштів на реконструкцію 
автодороги О080823 (Т-08-04) - Дніпровка

257
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Депутати Запорізької обласної ради

08349/08-08 Депутатське звернення30/08/18-1
ДОР БУРКА Г.Ф.
Про скасування розпоряджень голови Вільнянської 
РДА щодо ТОВ "Біляївський збагачувальний 
комбінат"

258
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08399/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання пропозицій депутатів облради, 
пов'язаних з соціально-економічним розвитком 
області

259
03.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08559/08-08 Депутатське звернення73
ДОР МАЙСТРО Д.М. (Кушугумська селищна рада)
Про фінансування облаштування контейнерних 
майданчиків для збору твердих побутових відходів

260
05.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08591/08-08 Депутатське звернення088-18
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виділення коштів на придбання комп'ютера 
для КЗ "Госпіталь ветеранів війни" ЗОР

261
10.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08659/08-08 Депутатське звернення11/09/18-1
Про відкликання пропозиції щодо виділення коштів 
спеціалізованому будинку дитини "Сонечко"

262
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада
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08361/08-54 Лист3685/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР
Про оснащення будівель диспансеру  системами 
автоматичної пожежної сигналізації

263
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08364/08-54 Лист3396/01-11
Про виділення коштів на ремонт труби котельні № 
1 в м. Дніпрорудне

264
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08438/08-54 Лист3675/01-21
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на реконструкцію КДНЗ 
"Росинка" с. Новоселівка Пологівського р-ну

265
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08447/08-54 Лист3636/01-11
ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ! 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНШІ
Про погіршення умов оплати праці комунальних 
установ охорони здоров'я

266
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08463/08-54 Рішення72
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень

267
30.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08465/08-54 Лист3524/01-11
Про виділення коштів на виготовлення робочого 
проекту для проведення ремонту магістрального 
водоводу

268
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08477/08-54 Лист01-26/0606
Про надання Протокольного рішення № 1щодо 
внесення змін до обласної Програми соціальної 
підтримки ветеранів війни, дітей, осіб з 
інвалідністю....

269
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08478/08-54 Лист01-26/0609
Про надання Протокольного рішення № 2щодо 
внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров'я...

270
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08479/08-54 Лист01-26/0607
Про надання Протокольного рішення № 3 щодо 
внесення змін до Переліку заходів, спрямованих на 
охорону та раціональне використання природних 
ресурсів...

271
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08489/08-54 Рішення59
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
2015-2018 роки

272
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08490/08-54 Рішення41
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.05.2016 № 26 "Про надання згоди на проведення 
будівельних робіт в комунальних закладах та 
установах культури, мистецтв, навчальних 
закладах"

273
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08491/08-54 Рішення64
Про затвердження порядку залучення вертолітної 
техніки для ліквідації та попередження 
надзвичайних ситуацій і подій у Запорізькій 
області...

274
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08492/08-54 Рішення60
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області...

275
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08497/08-54 Лист3736/01-13
ГО "СІЧ-ДНІПРО"
Про демонтаж комуністичної символіки 

276
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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08498/08-54 Рішення45
Про передачу апаратів для гемодіалізу

277
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08500/08-54 Рішення57
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства...

278
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08501/08-54 Рішення58
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку козацтва у Запорізькій області на 
2017-2020 роки...

279
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08502/08-54 Рішення53
Про звіт облдержадміністрації щодо стану 
виконання Програми з пошуку і впорядкування 
місць поховань жертв війни...

280
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08503/08-54 Рішення71
Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва в 
Запорізькій області на 2017-2018 роки...

281
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08506/08-54 Лист01-26/0638
Про надання інформації щодо порядку та 
принципів розподілу автотранспортних засобів

282
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08511/08-54 Лист3728/01-11
Про виділення коштів на придбання сучасної 
спеціальної техніки

283
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08512/08-54 Лист01-26/0641
Про надання інформації щодо використання коштів 
з державного бюджету для обладнання приміщення 
цирку

284
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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08513/08-54 Лист3553/01-11
ЗООПП "ОБ'ЄДНАННЯ "САМОПОМІЧ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
спортивної зали Мелітопольського державного 
педагогічного університету

285
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08514/08-54 Лист3431/01-13
Про створення спеціального будинку-інтернату на 
базі КУ "Гуляйпільська психіатрична лікарня"

286
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08515/08-54 Рішення81
Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення обласної ради від 31.05.2018 № 30 "Про 
комісію Запорізької обласної ради з питань 
поновлення прав реабілітованих"

287
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08516/08-54 Рішення63
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру...

288
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08517/08-54 Рішення62
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
31.03.2016 № 3 "Про Програму подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на 2016-2020 роки"

289
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08518/08-54 Рішення37
Про надання мисливських угідь у користування для 
ведення мисливського господарства ТОВ 
"Перемога"

290
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08549/08-54 Лист01-27/0640
Про надання пропозицій до переліку заходів щодо 
підготовки святкування  та відзначення 80-річчя 
утворення Запорізької області

291
05.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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08557/08-22 Лист3486/01-11
Про блокування розрахунків з підрядними 
організаціями

292
06.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08575/08-54 Лист3738/01-11
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про актуальні проблеми для об'єднаних 
територіальних громад

293
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08579/08-54 Лист3489/01-11
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про виділення коштів з обласного бюджету  на 
оздоровлення дітей державних службовців

294
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08581/08-54 Лист3458/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію димової 
труби котельні № 1 у м. Дніпрорудне

295
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08586/08-54 Розпорядження310-н
Про нагородження Бабаніна О.О.

296
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08587/08-54 Лист01-26/0643
Про виділення додаткових коштів обласній раді

297
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08621/08-54 Лист3806/01-13
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО СПІВРОБІТНИЦТВА 
(GIZ) GmbH
Про підписання актів приймання-передачі робіт з 
реконструкції котельних КУ "Таврійський будинок 
інвалідів"

298
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

42



№
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

08624/08-54 Лист3677/01-11
ЗОО ПРОФСПІЛКИ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про вжиття заходів щодо стабілізації 
фінансово-економічного стану КП "Облводоканал" 
ЗОР

299
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08647/08-54 Лист3788/01-13
БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
Про насильницьку смерть підопічного Авдєєва 
О.О.

300
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08692/08-54 Розпорядження323-н
Про нагородження Орєшка С.М. та інших

301
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08695/08-54 Лист3633/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання шкільного автобуса

302
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08696/08-54 Лист3605/01-11
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування робіт з експлуатаційного 
утримання дороги С 080205 (Н-30) Переможне - 
Тернувате

303
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08697/08-54 Лист3555/08-11
ПРИАЗОВСЬКА ОТГ
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
придбання спеціалізованої техніки по наданню 
послуг з водовідведення

304
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08749/08-54 Лист3866/01-11
Про виділення коштів на придбання насосного та 
технологічного обладнання 

305
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08785/08-54 Лист3702/01-11
Про прискорення коригування 
проектно-кошторисної документації, отримання 
позитивного експертного звіту, виділення коштів з 
обласного бюджету для реконструкції КНС № 2 у 
м. Оріхів

306
19.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08810/08-08 Депутатське звернення1/0918
ДОР ЗОТОВ Д.І.
Про виділення транспорту  для перевезення 
студентів 16.09.2018

307
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08825/08-08 Депутатське звернення090-18
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про перерозподіл коштів, передбачених на 
придбання медичного інструментарію для 
оснащення операційної отоларингологічного 
відділення Запорізької обласної клінічної лікарні

308
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08835/08-54 Лист01-26/0669
Про виділення додаткових коштів обласній раді

309
07.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08499/08-08 Депутатське звернення368
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо стану освоєння 
коштів по регіональним програмам

310
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08372/08-22 ЛистZp03/2-Лв-9623-
Про надання повідомлення про припинення 
газопостачання

311
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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з/п
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08373/08-22 ЛистZp03.2-Лв-9611-
Про підтвердження номінації на вересень 2018 
року Концерном "Міські теплові мережі"

312
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08632/08-22 ЛистZP02.2Лв-9244-
Про зміни законодавчих актів, пов'язаних з 
технічним обслуговуванням внутрішніх 
газопроводів та газового обладнання

313
10.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08846/08-22 Лист007-41/13971
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

314
11.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08859/08-20 Лист001-011/13992
Про сприяння у вирішенні питання щодо реєстрації 
податкових накладних/ розрахунків коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних

315
05.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

08761/08-43 Лист1/09-17-611
Про нагородження Гостіщева О.В., Підлісного С.В.

316
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08740/08-43 Лист38/67
Про нагородження Заєць С.А. та інших

317
12.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08788/08-22 Лист06/13-1454
Про надання інформації щодо включення ТОВ 
"ЗТМК" до переліку споживачів для встановлення 
екологічної броні електропостачання

318
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08638/08-48 Лист37/1396
В/Ч А2176
Про надання фінансової допомоги на придбання 
майна для функціонування військової частини

319
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08685/08-43 Лист37/1392
В/Ч А2176
Про нагородження Гнатюка Є.В. та інших

320
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08338/08-22 Лист35
ТОВ "КОРАС МЕТ"
Про перевірку промислового майданчика

321
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08356/08-49 Декларація392
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про касаційну скаргу на постанову Донецького 
апеляційного господарського суду

322
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08366/08-43 Лист105-269
ПРАВТ "ЗАПОРІЖКРАН"
Про нагородження Біленької Л.Г. та інших

323
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08385/08-39 Лист148
АТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
Про зміну найменування акціонерного товариства 
та дозвіл на викиди забруднюючих речовин

324
29.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08386/08-22 Лист31/8/2
ТОВ "МЕРКУРІЙ МЕТ"
Про проведення обстеження приміщення пункту та 
надання актів обстеження

325
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08402/08-22 Лист1037/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про загрозу зупинки підприємства

326
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08406/08-49 Лист106
ТОВ "ЗАПОРІЖГРАДТРАНС"
Про подачу касаційної скарги по судовій справі № 
808/934/18

327
05.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08471/08-22 Лист01/185
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки про обсяг реалізації 
скрапленого газу

328
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08486/08-43 Лист10-03/206
ЗФ НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ"
Про присвоєння почесного звання Брую В.І.

329
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08487/08-22 Лист1/06-01-438
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про незаконну діяльність компанії BUS TOUR

330
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08488/08-22 Лист1/08-01-437
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про нелегальні перевезення пасажирів в напрямку 
Гуляйполе-Пологи

331
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08576/08-26 Лист07/501
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про недопущення припинення постачання теплової 
енергії населенню

332
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08582/08-26 Лист10
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про отримання ліцензії з транспортування теплової 
енергії

333
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08616/08-26 Лист20/07
ТОВ "БЕРДЯНСЬКТЕПЛОСЕРВІС"
Про внесення доповнень до ліцензії на 
провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

334
07.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08648/08-21 Лист17-01/13-100
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
"ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про внесення змін до реєстру речових прав на 
нерухоме майно

335
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08653/08-40 Лист01/1239
D.TEK ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про продовження термінів оренди землі

**Видано розпорядження голови ОДА від 
13.09.2018 № 483

336
03.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08660/08-40 Лист363
ТОВ "ПРАЙМ САН"
Про надання в оренду земельної ділянки державної 
власності

***ПРО РОЗПОРЯДЖЕННІ ВІД 13.09.2018 
№486***

337
02.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08675/08-43 Лист01/1905
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про присвоєння почесного звання Яговкіну О.С., 
Юдіну В.Л.

338
31.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08676/08-43 Лист01/1904
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про присвоєння почесного звання Полторащенку 
С.П.

339
31.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08746/08-18 Лист280
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії

340
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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08752/08-22 Лист61
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про обгрунтування підвищення тарифів за проїзд 
на автобусних маршрутах

341
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08772/08-20 Лист20
ОСББ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ДОБРОБУТ"
Про виділення коштів Вільнянському УСЗН для 
погашення заборгованості з утримання будинку

342
06.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08804/08-22 Лист01/1376
ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Про сприяння в належній експлуатації 
автодорожнього покриття

343
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08837/08-22 Лист265
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про надання інформації щодо моніторингу 
діяльності приймального пункту

344
06.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08374/08-22 Листб/н
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 
"ЖОВТНЕВЕ"
Про приєднання до електричних мереж 

345
27.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08378/08-39 Лист28
МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МАЛОКАТЕРИНІВСЬКЕ"
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

346
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08472/08-28 Лист481-07
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ"
Про необхідність термінового переводу 
соціально-небезпечних мешканців та відкриття 
спеціалізованого будинку-інтернату

347
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08604/08-26 Лист99
СФГ "РУСЛАН"
Про отримання ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання

348
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08694/08-39 Лист176
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І 
КРАЄЗНАВСТВА, СПОРТУ ТА ЕКСКУРСІЙ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Про фінансування екологоосвітнього проекту

349
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08719/08-20 Лист55
БО "МЕТЕЛИК-16"
Про виділення коштів на придбання 
металопластикових вікон для дитячого садка № 8 
м. Токмак

350
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08721/08-20 Лист110
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА"
Про виділення коштів на проведення ремонтних 
робіт в готелі

351
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08747/08-18 Лист285
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії

352
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

08753/08-20 Лист01-05/210
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про фінансування природоохоронних заходів

353
07.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08760/08-43 Лист1209/01
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
Про присвоєння почесного звання Бурці Г.Ф.

354
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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08764/08-23 Лист08/2192
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ 
РЕСУРСІВ РІЧОК ПРИАЗОВ'Я
Про розкрадання зрошувальних систем у 
Запорізькому районі

355
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08795/08-20 Листб/н
ГО "ВЕРБИЧЕНЬКА" 
Про виділення коштів на придбання 
металопластикових вікон

356
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08863/08-26 Лист07/523
ПРАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про вирішення питання щодо проходження 
опалювального періоду 2018/2019 року

357
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08867/08-25 Лист143/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ.МАГАРА" ЗОР
Про технічне завдання до капітального ремонту 
театру

358
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

08484/08-37 Лист07
РАДА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Про передачу будівель  колишнього Інституту 
механізації тваринництва на баланс Міністерства 
культури України

359
20.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

08474/08-26 Лист02/1085
Про виділення коштів розроблення проекту  з 
реконструкції водопровідних споруд

360
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08654/08-20 Лист01/1096
Про виділення коштів з обласного бюджету для КП 
"Облводоканал" ЗОР

361
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Партії та громадські об'єднання

08363/08-44 Лист9
ПП. "ЛЄТА"
Про неправомірні дії екс депутата Запорізької 
міської ради Іванова А.В.

362
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08403/08-44 Лист105/18
ГО "ІНВАЛІДІВ-ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про передачу діалізних апаратів на баланс 
онкологічного диспансеру

363
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08521/08-44 Лист64
ГО "БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ"
Про збільшення фінансування Азовського 
Міжнародного фестивалю творчості осіб з 
інвалідністю "Повір у себе"

364
03.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08533/08-44 Лист15
ГО "ЛАВА"
Про повідомлення щодо співпраці з ГУНП в 
Запорізькій обл.

365
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08577/08-34 Лист34
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
СПОРТИВНО-СТРІЛЕЦЬКИЙ КЛУБ"
Про відновлення прав та повернення майна 
громадської організації

366
31.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08629/08-43 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО"
Про нагородження Олійника В.Ю.

367
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08669/08-44 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА
Про неправомірні дії  Енергодарської міської ради

368
03.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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08673/08-26 Лист49-01/18/01
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення семінару "Трудові відносини в 
роботі  ОСББ/ЖБК" 19.09.2018 

369
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08698/08-44 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про скасування розпорядження голови 
Вільнянської райдержадміністрації від 10.08.20185 
№ 377 щодо затвердження детального плану 
території ТОВ "Біляївський збагачувальний 
комбінат" каолінового кар'єру

370
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08508/08-33 Лист983
КЗ "БІЛЬМАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ"
Про придбання автомобіля для потреб лікарні

371
03.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

08481/08-40 Лист566/1
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права користування земельною 
ділянкою

372
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08482/08-40 Лист567/01
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про передачу права користування земельною 
ділянкою

373
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08519/08-43 Лист02/4480
Про нагородження Черковської Л.Г.

374
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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08536/08-40 Листб/н
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"БЕРДЯНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 
РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ"
Про припинення право на користування земельної 
ділянки

375
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08537/08-40 Лист62-25/945
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання право на постійне користування 
земельними ділянками 

376
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08748/08-22 Лист01-26/1021
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про виконання Закону України "Про енергетичну 
ефективність будівель"

377
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08763/08-43 Лист01.01-22/1049
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Тищенко В.О., Попова С.М.

378
18.05.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Харківська ОДА

08571/08-28 Лист01-58/7476
Про участь у Всеукраїнському заході "Єдина 
родина України" 05-06.10.2018

379
07.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08720/08-19 Лист01-55/7515
Про участь у Х Міжнародному економічному 
форумі "Інновації. Інвестиції. Харківські 
ініціативи!" 29-30.09.2018 в м. Харків

380
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Херсонська ОДА

08398/08-39 Лист45-6420/0/18/313
Про надання у тимчасове користування пересувної 
мобільної лабораторії для здійснення досліджень 
довкілля у кризовій зоні

381
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

54



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Адміністрація Президента України

08442/08-16 Лист04-01/2502
(В. Ковальчук) Про надання пропозицій щодо 
потреби у підвищенні кваліфікації для включення 
до проекту державного замовлення  у 2019 році

382
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08584/08-16 Лист04-01/2523
(В. Ковальчук) Про проведення 
інформаційно-пропагандистської роботи з нагоди 
відзначення Міжнародного дня пам'яті жертв 
фашизму

383
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08830/08-16 Лист04-01/2544
(В. Ковальчук) Про звернення інститутів 
громадянського суспільства щодо будівництва 
торгового центру в сквері ім. Яланського в м. 
Запоріжжі

384
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Президент України

08723/08-02 Указ274/2018
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 15.02.2018 № 33 "Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки 
проведення чергових призовів та чергові призови 
громадян України на строкову військову службу у 
2018 році"

385
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08831/08-02 Указ275/2018
Про призначення довічних державних стипендій 
учасникам бойових дій у період Другої світової 
війни

386
05.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

08857/08-16 Лист32-07/1941
Про підготовку робочої поїздки Уповноваженого 
до Запорізької області 27.09.2018 

387
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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документа

08570/08-21 Лист2876/01-30
Про списання державного майна в м. Бердянськ

388
04.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08657/08-39 Лист01-30/0764
Про надання переліку природоохоронних заходів, 
що фінансуються за рахунок обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища

389
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08704/08-43 Лист01-41/0758
Про нагородження Бєлогурова Г.В. та інших

390
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08705/08-43 Лист01-41/0757
Про нагородження Павлика В.В.

391
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08417/08-20 Лист01-16/0725
Про використання освітньої субвенції

392
27.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08858/08-43 Лист01-16/0784
Про нагородження Добріяна Р.В. та інших

393
08.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08407/08-20 Лист1395/01-22
Про надання інформації щодо розміщення коштів 
місцевих бюджетів

394
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08409/08-37 Лист01-34/1173
Про заходи щодо охорони та збереження пам'ятки 
науки і техніки місцевого значення "Вітряний 
млин"

395
04.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

08437/08-42 Лист01-40/1176
Про погодження призначення Присяжнюк Т.С.

396
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08713/08-20 Лист01-23/1175
Про надання пояснень щодо освоєння коштів на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

397
04.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08408/08-42 Лист01.1-18/0411
Про погодження призначення Лихач К.В.

398
27.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08715/08-22 Лист01-01-16/403
Про фінансування середнього ремонту 
автомобільних доріг Веселівського району 

399
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08775/08-43 Лист01-01-31/413
Про нагородження Нестеренка А.В., Лиходія Д.І.

400
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08847/08-40 Лист01-01-12/1/323
Про сприяння у налагодженні взаємодії ГУ 
Держгеокадастру та прокуратури Запорізької 
області з територіями щодо оренди і використання 
земельних ділянок

401
10.07.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08422/08-25 Лист208/01-27
Про виділення коштів на ремонт гідротехнічної 
споруди

402
29.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08769/08-22 Лист213/01-17
Про надання дозволу на прийняття-передачу 
службового легкового автомобіля

403
06.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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(адресат)
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документа

08714/08-43 Лист01-18/0853
Про нагородження Макущенко В.О.

404
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08756/08-20 Лист01-23/0846
Про виділення коштів на завершення будівництва

405
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08421/08-26 Лист1028/01-01-17
Про реконструкцію мереж водопостачання с. 
Новодніпровка

406
23.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08848/08-29 Лист01-01-27/0556
Про перенесення проведення підготовчих заходів з 
організації практичного розгортання збірного 
пункту евакуації

407
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08379/08-22 Лист01-26/355
Про розміщення деяких спеціальних конструкцій 
зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг

408
29.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08431/08-22 Лист03-34/0500
Про відключення від електропостачання об'єктів 
інфраструктури КП "Михайлівський комунгосп"

409
31.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08868/08-42 Лист03-34/0510
Про погодження переведення Козаченка В.М. з 
01.10.2018

410
06.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08415/08-26 Лист01-01-16/0793
Про фінансування реконструкції системи 
теплопостачання Новомиколаївського районного 
центру культури

411
03.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08466/08-20 Лист01-01-16/0800
Про виділення додаткових коштів для 
співфінансування проекту будівництва 
Тернуватьської амбулаторії сімейної медицини

412
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08467/08-20 Лист01-01-16/0793
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
теплопостачання  районного центру культури та 
дозвілля

413
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08468/08-21 Лист01-01-16/0802
Про забезпечення житлом лікаря Тернуватської 
амбулаторії групової практики

414
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08681/08-42 Лист01-01-16/0810
Про надання заявки на добір персоналу

415
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08816/08-26 Лист2953/01-01-16
Про дослідження якості питної води

416
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08754/08-27 Лист01-25/558
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

417
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08693/08-42 Лист01-35/0907
Про надання заявки на добір персоналу

418
28.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08770/08-22 Лист01-22/0843
Про проведення повторного конкурсу на 
перевезення пасажирів

419
08.08.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08423/08-26 Лист01-37/312
Про виділення коштів на реконструкцію водогону

420
02.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08424/08-25 Лист01-36/357
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
Розівської ЗОШ

421
17.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08636/08-48 Лист01-37/379
Про припинення роботи блок посту біля смт 
Розівка

422
10.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08637/08-48 Лист1942-01-37
Про відкриття ділянки дороги 
Комиш-Зоря-Зачатівка для руху важковагового 
транспорту

423
10.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08796/08-20 Лист01-48/387
Про виділення коштів щодо вирішення питання НС 
на котельні Розівської ЦРЛ

424
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08801/08-20 Лист01-48/385
Про виділення коштів на придбання димової труби

425
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08802/08-20 Лист01-48/383
Про виділення коштів Розівській ЦРЛ на 
придбання димової труби

426
08.10.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08762/08-43 Лист307
Про нагородження Медведської А.В., Махури В.А.

427
07.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08773/08-20 Лист11-09/0792
Про виділення коштів на оплату працівникам 
закладів освіти

428
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08774/08-26 Лист11-09/0788
Про проведення перевірки приладів обліку газу та 
підключення до мережі газопостачання газових 
котелень

429
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08860/08-26 Лист11-09/0798
Про підключення до мережі газопостачання 
газових котелень Таврійського НВК та 
Молочанської ЗОШ

430
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08631/08-20 Лист01-11/490
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
інфекційного відділення Чернігівської ЦРЛ

431
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Веселівська райрада

08718/08-33 Лист304/02-37
Про проведення перевірки КП "Центральна 
районна лікарня № 80" 

432
05.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08794/08-20 Лист301/02-37
Про сприяння в проведенні перевірки КП 
"Центральна районна аптека №80"

433
05.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райрада

08725/08-08 Депутатське звернення2/а
ДЕПУТАТ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про надання адресної матеріальної допомоги 
Василевському А.І.

434
06.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08726/08-08 Депутатське звернення3/а
ДЕПУТАТ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про надання адресної матеріальної допомоги 
Малєєву Л.М.

435
06.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08727/08-08 Депутатське звернення1/а
ДЕПУТАТ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про надання адресної матеріальної допомоги 
Федоченко В.П.

436
06.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

08656/08-20 Лист485/01-16
Про виділення коштів для придбання витратних 
матеріалів для хворих, що потребують процедур 
гемодіалізу

437
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

08664/08-37 Лист227/0/2-18
ТОМАКІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ.
Про сприяння у проведенні етнофестивалю "PaSika 
Sirka" 29.09.2018 в с. Іллінка

438
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

08329/08-39 Лист1496
Про відповідність видам діяльності, що належать 
до природоохоронних заходів, придбання 
гусеничного екскаватору

439
29.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08425/08-22 Лист527
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відключення від електроживлення об'єктів 
комунальної власності

440
30.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08504/08-22 Лист334
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про усунення проблеми аварійності ділянок 
автомобільних доріг на території сільради

441
03.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08505/08-22 Лист02-01-29/762
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до проекту ремонту траси 
Запоріжжя-Маріуполь

442
04.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08509/08-39 Лист02-121/1188
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів у 2018 році

443
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08523/08-34 Лист1589/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію Степногірського 
спортивно-культурного комплексу БК "Мир"

444
30.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08529/08-39 Лист2253/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної системи

445
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08530/08-39 Лист2254/02.1-15
Про виділення коштів на придбання фронтального 
навантажувача

446
31.08.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08627/08-26 Лист01-02-10/906
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про катастрофічний стан очисних споруд та 
каналізаційної системи у м. Оріхів

447
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08652/08-20 Лист01-12/1086
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про ліквідацію Центру обслуговування платників 
податків Чернігівського відділення Токмацької 
ОДПІ

448
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08658/08-27 Лист171
СОЛОДКОВОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
РОЗІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

449
03.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08680/08-46 Лист01-12/1085
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про скасування процедури ліквідації 
Чернігівського районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану

450
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08684/08-22 Лист01-028вих.209
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення підприємства для здійснення 
пасажироперевезень по маршруту Мелітополь - 
Приморський Посад

451
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08686/08-32 Лист0130/609
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про перевірку законності дій посадових осіб 
Вільнянської міської ради щодо недопущення дітей 
територіальної громади до навчання у комунальних 
ДНЗ

452
05.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08688/08-20 Лист1681/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на придбання автогрейдера

453
28.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08690/08-25 Лист557
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію покрівлі 
дитячого садка в с. Бурчак

454
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08702/08-22 Лист01-17/488
Про перерахування вартості проїзду  в 
маршрутному таксі "Запоріжжя (АС-3) - Веселянка

455
30.08.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08751/08-40 Лист202
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Про отримання дозволу на інвентаризацію земель 
під полезахисними смугами

456
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08755/08-30 Лист02-01-17/321
МЕНЧИКУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про приєднання Менчикурівської сільської ради до 
Веселівської селищної територіальної громади

457
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08814/08-32 Лист860
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ
Про запрошення на відкриття нової групи в ДНЗ 
"Капітошка"

458
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

08844/08-22 Лист154
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання продовження автобусного 
маршруту 

459
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08845/08-22 Лист153
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання з приводу незадовільної 
роботи перевізника

460
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08861/08-20 Лист01-15/2157
Про виділення коштів на проведення робіт по 
утепленню лікувального корпусу

461
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ 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

08805/08-20 Доповідна запискаб/н
Про дозвіл на ознайомлення з аудиторським звітом 

462
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

08319/08-43 Листб/н
(БАБАНІН О.О.) Про нагородження Бєліч В.В.

463
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08327/08-23 Довідкаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про внесення змін до обласного 
бюджету для фінансування програми розвитку 
галузі молочного скотарства

464
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

08317/08-22 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про укладання прямого договору 
на ремонт автомобіля

465
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08353/08-31 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про погодження укладання 
прямого договору на закупівлю бензину

466
03.09.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08432/08-39 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про погодження укладання 
прямого договору на видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики

467
30.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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08666/08-39 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про затвердження реєстрової 
карти об'єктів утворення оброблення та утилізації 
відходів ВП "ЗЖК" ТОВ "ЩЕДРО"

468
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08771/08-20 Лист02.1-26/03.2/980
Про пропозиції на сесію обласної ради

469
07.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08806/08-20 Лист02.1-26/03.2/100
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2019 
році

470
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

08550/08-29 Лист04-07/0380
Про надання пропозицій щодо проведення 
ремонтних робіт захисних споруд цивільного 
захисту у Василівському районі

471
07.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08812/08-20 Доповідна запискаб/н
(СКОБЛІКОВ В.В.) Про виділення коштів для ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

472
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

08464/08-43 Доповідна запискаб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про нагородження Лисенко Т.М.

473
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08677/08-43 Доповідна запискаб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про нагородження Свідло Ю.В.

474
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

08650/08-30 Лист03.2-13/1125
Про розгляд питання на сесії обласної ради

475
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

67



№
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

08568/08-20 Доповідна запискаб/н
(СКОБЛІКОВ В.В.) Про збільшення фінансування 
Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування

476
07.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08623/08-20 Доповідна запискаб/н
(БАБАНІН О.О.) Про збільшення фінансування 
Програми розвитку та забезпечення 
функціонування КП "Автогосподарство" ЗОР

477
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08469/08-50 Листб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про надання дозволу на 
використання печатки облдержадміністрації та 
факсимільє голови ОДА

478
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08674/08-43 Доповідна запискаб/н
(ГУГНІН Е.А.) Про нагородження Хлепітько Т.М.

479
11.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08699/08-43 Лист03.2-40/1530
Про нагородження Литвин Т.І. та інших

480
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08745/08-35 Доповідна запискаб/н
Про неможливість направлення дітей пільгових 
категорій на оздоровлення

481
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

08461/08-20 Доповідна запискаб/н
(СЛЕПЯН Е.В.) Про виділення додаткових коштів

482
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08462/08-20 Доповідна запискаб/н
(СЛЕПЯН В.В.) Про виділення додаткових коштів

483
05.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

08741/08-42 Лист350/03-17
Про мовну підготовку державних службовців 
апарату облдержадміністрації

484
31.08.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08854/08-42 Лист378/03-17
Про участь у проведенні навчання 17-28.09.2018

485
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

08470/08-20 Лист09/2113
Про надання пропозицій щодо фінансування 
заходів з обласного бюджету у 2019 році

486
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08480/08-20 Лист04-09.1/571-876
Про стан використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

487
03.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08678/08-20 Лист05.1-09.1/617-87
Про надання інформації щодо суми фактичних 
надходжень митних платежів

488
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08687/08-20 Лист06.2-09/439-892
Про стан використання субвенцій

489
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08757/08-20 Лист07.3-08/93-9287
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

490
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08758/08-20 Лист07.3-08/92-9276
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

491
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08759/08-20 Лист07.3-08/91/9275
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

492
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

08738/08-22 Лист08/03.4-05/6978
Про надання інформації щодо роботодавців , які 
проводять будівництво (реконструкцію) 
автомобільних доріг

493
12.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

08414/08-33 Лист11-04-14/5056
Про результати перевірки Молочанської районної 
лікарні

494
09.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08865/08-20 Лист11-02-14/5873
Про створення матеріального резерву 

495
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

08510/08-46 Лист967/01/14-2018
Про виділення коштів з обласного бюджету в 
рамках обласної Програми  профілактики 
злочинності

496
05.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08526/08-46 Лист9107/42/-/04-201
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ДП "Запорізький 
річковий порт" та/або ПАТ "Судноплавна компанія 
"Укррічфлот"

497
03.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08787/08-46 Лист8734/6-2018
Про надання копій документів щодо земельних 
ділянок ПАТ "Запорізький рибкомбінат"

498
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08789/08-46 Лист1335/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо чинності 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
28.07.2005 № 250

499
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08838/08-46 Лист5183/44/-/04/201
ЗАПОРІЗЬКЕ РВП
Про надання інформації щодо наявності дозволу 
ТОВ "Агроспецторг" на викиди забруднюючих 
речовин

500
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08839/08-46 Лист5185/44/-/04/201
ЗАПОРІЗЬКЕ РВП
Про залучення спеціаліста до проведення огляду 
території ТОВ "Агроспецторг"

501
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08840/08-46 Лист5184/44/-/04/201
ЗАПОРІЗЬКЕ РВП
Про надання інформації щодо наявності дозволу 
ТОВ "Проморганік" та ПП "Інтегра" на викиди 
забруднюючих речовин

502
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

08625/08-43 Лист16948/06
Про нагородження Жмурко С.О.

503
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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08807/08-28 Лист5047-1-19//13-13
Про виконання протокольного рішення щодо 
підприємств-боржників із заробітної плати

504
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08815/08-53 Лист12.1-19/7927
Про результати комплексної перевірки в 
Бердянській РДА

505
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

08862/08-49 Лист13283
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про виконавчий лист щодо Хасанової С.М.

506
07.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

08460/08-39 Лист3010/09
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

507
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

08594/08-46 Лист5641/8/08-01-05-
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області

508
05.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08817/08-20 Лист2335/9/08-01-07-
Про надання інформації щодо фактичних 
надходжень доходів і зборів

509
12.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08717/08-22 Лист905
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про включення представника облдержадміністрації 
до складу комісії з обстеження залізничних 
переїздів

510
11.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08856/08-22 ЛистН-21/991
Про сприяння у опрацюванні Інвестиційної 
програми

511
13.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

08701/08-22 Лист31-15-132
Про зміну тарифів на універсальні послуги 
поштового зв'язку

512
06.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

08768/08-43 Лист
Про нагородження Кучинського О.Д.(інші)

513
11.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

08799/08-43 Лист18/01-588
Про нагородження Чудан Р.К.

514
06.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

08689/08-39 Лист01-08/976
Про встановлення ставки земельного податку на 
лісові землі для державних лісогосподарських 
підприємств

515
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08448/08-48 Листб/н
Акт перевірки організації та ведення військового 
обліку призовників і військовозобов'язаних на ПАТ 
"Мотор Січ"

516
29.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08635/08-48 Лист1296
Про оплату рахунку на обладнання елементів 
пункту прийому особового складу

517
15.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08732/08-48 Лист307/пр
Про надання зали  для проведення 
інструкторсько-методичних зборів 20.09.2018

518
12.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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Запорізький рибоохоронний патруль

08369/08-22 Лист02-47/3675
Про заборгованість за договором постачання 
електроенергії

519
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08645/08-48 Лист6-2/3199вих-18
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Про надання допомоги у придбанні службового 
автомобіля

520
10.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08739/08-20 Лист7/1-9076/Нв-18
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
Про виділення коштів для відновлення будівництва 
очисних споруд в смт Кам'яне

521
13.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08851/08-49 Лист13305
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо виконання рішення 
суду стосовно повернення земельної ділянки 
Масютою Т.І. на користь держави 

522
06.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08852/08-49 Лист13304
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо виконання рішення 
суду стосовно повернення земельної ділянки 
Масютою Т.І. на користь держави 

523
06.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08853/08-49 Лист13340
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо виконання рішення 
суду стосовно повернення земельної ділянки 
Триполець І.В. на користь держави 

524
11.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08855/08-20 Листб/н
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про повернення помилково сплачених коштів

525
14.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

08436/08-42 Лист390
Про надання інформації про кількість державних 
службовців

526
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08736/08-46 Лист04/7-501вих-18
Про надання інформації щодо діяльності 
уповноважених підрозділів із протидії торгівлі 
людьми

527
13.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08841/08-46 Лист04/7-509вих-18
Про надання інформації щодо діяльності упродовж 
8 місяців 2018 року Департаменту охорони здоров'я

528
12.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08716/08-22 Лист22/1329
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 03.04.2018 № 181 "Про 
створення комісії з розгляду питань, пов'язаних із 
будівництвом автотранспортної магістралі через 
річку Дніпро..."

529
10.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

08555/08-46 Лист4689/39/107/01-2
Про надання інформації щодо умов договору про 
закупівлю робіт за державні кошти з ТОВ 
"Укрбудремонттехнологія"

530
07.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08786/08-46 Лист4679/39/107/01-2
Про надання інформації щодо виконання договору 
закупівлі робіт за державні кошти, укладеного з 
ТОВ "Укрбудремонттехнологія"

531
06.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Управління патрульної поліції в Запорізькій області

08534/08-40 Лист14155/41/32/03-2
Про виділення земельної ділянки 

532
06.09.2018від

№
від 06.09.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08332/08-46 Лист59/3/3-1284
Про надання інформації щодо Горбушко А.М.

533
30.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08333/08-46 Лист59/3/3-1251нт
Про надання інформації щодо Шевелєва В.Г.

534
28.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08370/08-46 Лист59/3/3-1271нт
Про надання інформації щодо Падберезского О.В.

535
29.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08580/08-46 Лист59/20-3684
Про виділення автотранспорту для проведення 
тактико-спеціального навчання

536
05.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08618/08-46 Лист39/7/3-1305
Про надання інформації щодо Терлецького В.В.

537
04.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08619/08-46 Лист59/3/1-1311нт
Про надання інформації щодо Олефіра В.В.

538
05.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08642/08-46 Лист59/19/1-216нт
Про можливий зрив опалювального сезону в с. 
Дніпрорудний

539
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08643/08-46 Лист59/19/1-215нт
Про фінансові проблеми КП "Бердянськводоканал"

540
10.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08808/08-46 Лист59/4-3722н/т
Про надання звітної інформації ОФБ "Фонду 
сприяння обороні Запорізької області" щодо взяття 
на облік благодійної допомоги

541
10.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки
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08459/08-22 Лист4466/25-18
Про проведення обстеження автомобільних доріг 
загального користування

542
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08331/08-45 Лист21-28-1426
Про посилення захисту автоматизованої системи 
"Державний реєстр виборців"

543
29.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08566/08-07 Постанова129
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 129

544
05.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08567/08-07 Постанова130
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

545
05.09.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08585/08-45 Лист21-38-1453
Про списання виборчих скриньок

546
06.09.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

08735/08-21 Лист500-29/05-11685
Про надання роз'яснень у сфері державної 
допомоги

547
11.09.2018від

№
від 12.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

08832/08-46 Лист06-18597-17
Про надання інформації щодо дій НДУ 
Кривохатька В.В.

548
11.09.2018від

№
від 14.09.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру
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08412/08-22 Лист13-28-0.19-9418/
Про звернення депутатів Вільнянської районної 
ради щодо заборони розміщення каолінового 
кар’єру та збагачувальної фабрики ТОВ 
"Біляі'вський збагачувальний комбінат" на 
території Вільнянського району 

549
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08395/08-28 Лист3649/02/05.2-18
Про сприяння щодо організації перебування 
делегації ветеранів війни 12-16.10.2018 в м. 
Запоріжжя

550
03.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

08362/08-51 Лист151/18
Про проведення планових регламентних технічних 
робіт

551
31.08.2018від

№
від 03.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08449/08-51 Лист1/04-1-1755
Про надання інформації для ефективного 
провадження документування управлінської 
діяльності в електронній формі

552
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08630/08-22 Лист6903/1/6.1-3-863
Про покращення стану автомобільних доріг 
Запорізької області

553
04.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

08651/08-39 Лист02/772
Про результати моніторингу екологічної ситуації в 
Азовському морі влітку 2018 року

554
07.09.2018від

№
від 11.09.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08389/08-38 Лист3585/27/5
Про проведення конкурсу на краще періодичне 
друковане видання для дітей та юнацтва

555
03.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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08390/08-38 Лист3586/27/5
Про надання статистичних даних щодо 
реформування друкованих ЗМІ

556
03.09.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

08445/08-22 Лист7960/17-2/7-18
Про проведення відкритого обговорення проектів 
постанов НКРЕКП щодо перегляду тарифів на 
розподіл електроенергії 07.09.2018 м. Київ

557
04.09.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

08393/08-47 Лист20-18/38258/18
Про надання інформації щодо функціонування 
підрозділів з питань запобігання та виявлення 
корупції

558
31.08.2018від

№
від 04.09.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рахункова палата України

08563/08-20 Лист18-2041
Про надання інформації щодо реалізації субпроекту 
"Вдосконалення медичної допомоги хворим з 
хворобами системи кровообігу у Запорізькій 
області"

559
31.08.2018від

№
від 07.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

08457/08-21 Лист10-19-17901
Про надання пропозицій щодо об'єктів права 
державної власності для включення до переліку 
об'єктів, що підлягають приватизації у 2019 році

560
31.08.2018від

№
від 05.09.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08823/08-20 Лист10-17-18673
Про участь у нараді щодо реструктуризації 
заборгованості найбільших споживачів-боржників 
(ТОВ "ЗТМК") перед ПАТ "Запоріжжяобленерго" 
17.09.2018 м. Київ

561
13.09.2018від

№
від 13.09.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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08620/08-28 Лист33/01/4908-18
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
Про співфінансування організації підприємницької 
діяльності  безробітними

562
28.08.2018від

№
від 10.09.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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