
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.10.18 по 05.10.18

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09371/08-20 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Департамент освіти)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на придбання шкільного автобусу 
Василівському р-ну

1
01.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09470/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів з 
земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку ЗОДА за 9 місяців 
2018 року

2
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09474/08-20 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання фінансування та здійснення оплати 
робіт по об`єктам будівництва на 2018 рік

3
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09484/08-31 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про погодження (дозвіл) на укладання прямого 
договору на надання послуг з охорони 
орендованого приміщення

4
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09485/08-31 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент екології)
Про надання дозволу на укладання прямих 
договорів на надання послуг з перезарядки 
картриджів для лазерних принтерів, ...

5
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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09514/08-21 Доповідна запискаб/н
БАБАНІН О.О. (Департамент промисловості)
Про виділення додаткових кабінетів

6
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09651/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про перерозподіл коштів для забезпечення закладів 
охорони здоров`я

7
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09372/08-01 Закон України2550-VIII
Про внесення зміни до статті 6 Закону України 
"Про Центральну виборчу комісію"

8
18.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09373/08-01 Закон України2537-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Португальською Республікою про здійснення 
оплачуваних видів діяльності членами сімей, які 
перебувають на утриманні дипломатичного, 
адміністративного та технічного персоналу 
дипломатичних представництв та консульських 
установ

9
06.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09374/08-01 Закон України2535-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина про трудову діяльність членів сімей 
співробітників дипломатичних представництв і 
консульських установ

10
06.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09375/08-01 Закон України2529-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Португальською Республікою про економічне 
співробітництво

11
06.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2
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09376/08-01 Закон України2528-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Турецької Республіки про взаємне 
сприяння та захист інвестицій

12
06.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09377/08-01 Закон України2518-VIII
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про державне регулювання виробництва і 
реалізації цукру"

13
04.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09378/08-01 Постанова2559-VIII
Про призначення Басалаєвої А.В. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

14
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09379/08-01 Постанова2560-VIII
Про призначення Бернацької Н.І. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

15
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09380/08-01 Постанова2561-VIII
Про призначення Вербенського М.Г. на посаду 
члена Центральної виборчої комісії

16
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09381/08-01 Постанова2562-VIII
Про призначення Євстігнєєва А.С. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

17
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09382/08-01 Постанова2563-VIII
Про призначення Єфремової І.О. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

18
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09383/08-01 Постанова2564-VIII
Про призначення Желтової О.М. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

19
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09384/08-01 Постанова2565-VIII
Про призначення Конопольського О.М. на посаду 
члена Центральної виборчої комісії

20
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

3
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09385/08-01 Постанова2566-VIII
Про призначення Кустової С.М. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

21
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09386/08-01 Постанова2568-VIII
Про призначення Плукаря В.В. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

22
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09387/08-01 Постанова2569-VIII
Про призначення Радченка Є.В. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

23
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09388/08-01 Постанова2570-VIII
Про призначення Сліпачук Т.В. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

24
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09389/08-01 Постанова2571-VIII
Про призначення Шипілова Л.М. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

25
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09390/08-01 Постанова2572-VIII
Про призначення Юзькової Т.Л. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

26
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09391/08-01 Постанова2558-VIII
Про звільнення з посад членів Центральної 
виборчої комісії

27
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09392/08-01 Постанова2549-VIII
Про Заяву Верховної Ради України до Норвезького 
Нобелівського комітету щодо висунення 
кандидатури Олега Сенцова на здобуття 
Нобелівської премії миру

28
18.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09393/08-01 Постанова2521-VIII
Про відзначення 100-річчя проголошення Акта 
злуки Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки та 
проведення Всеукраїнської естафети єднання

29
05.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

4



№
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09397/08-01 Постанова2567-VIII
Про призначення Лотюк О.С. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

30
20.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України

09481/08-08 Депутатське звернення04-34/16-199872
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
гр. Владова І.Д.

31
26.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

09435/08-08 Депутатське звернення187/02-08-16284
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про забезпечення соціальним житлом та 
направлення до відповідних медичних закладів гр. 
Радзієвської І.А.

32
25.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

09436/08-08 Депутатське звернення187/02-08-16293
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про надання матеріальної допомоги на лікування 
гр. Костюченко Т.О.

33
25.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09437/08-08 Депутатське звернення02-569
НДУ БАХТЕЄВА Т.Д.
Про надання інформації щодо автомобілів 
екстреної швидкої допомоги

34
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09438/08-08 Депутатське звернення09/18-829/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про лікування гр. Олексієнко М.О., Яковлєва В.Г., 
Ткаченко Л.В., Топоркова М.В. та Чумака Л.Г.

35
25.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09506/08-08 Депутатське звернення2108
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про ремонт покрівлі Любицького будинку 
культури

36
13.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09507/08-08 Депутатське звернення2110
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про скасування розпорядження голови 
Новомиколаївської РДА від 068 № 15.02.2018 щодо 
надання ФГ "Альянс 2017" дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою

37
13.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09525/08-08 Депутатське звернення123/ЗОДА/18
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про конфліктну ситуацію садівничих товариств с. 
Володимирівське та Широківської ОТГ

38
01.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09590/08-08 Депутатське звернення151-09/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про придбання посібників для школярів 
Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

39
24.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09611/08-08 Депутатське звернення2117
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання роз'яснень щодо включення гр. 
Кривошей Л.В. до переліку осіб, які мають право 
на земельну частку

40
17.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09612/08-08 Депутатське звернення2118
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання роз'яснень щодо включення гр. 
Катрич Є.І. до переліку осіб, які мають право на 
земельну частку

41
17.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09503/08-43 Лист42/24-1040
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Маркова С.В. (інші)

42
26.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09574/08-43 Лист3/33/24-2606
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Чурсіна В.Є. (інші)

43
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09579/08-43 Лист37/1556
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Варбанського О.І. (інші)

44
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09580/08-43 Лист37/1477
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про заохочення Мороко В.В., Панькіна В.М.

45
24.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09583/08-48 Лист60/532нт
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0693
Про надання допуску до державної таємниці 
Горєву І.П.

46
20.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

09586/08-21 Лист67/Б
ГПО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про надання допомоги в продовженні оренди 
приміщення 

47
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09610/08-43 Лист78/1
ГС "АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Хамдані Н.К.

48
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09661/08-44 Лист46
ГО "ЗАПОРОЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про сприяння розвитку соціального проекту бійців 
АТО "Бронік"

49
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09406/08-41 Лист261/5
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення семінару "Застосування 
інвестиційних інструментів" 17-18.10.2018 (м. 
Запоріжжя)

50
01.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09411/08-41 Листб/н
BEHLEN EPC
Про співробітництво

51
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09413/08-22 ЛистН-21/1037
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання допомоги щодо недопущення 
крадіжок елементів залізничної інфраструктури

52
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09414/08-42 Лист03-4-17-522
ДРІДУ НАДУ
Про участь у семінарах

53
25.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09418/08-37 Лист35/05
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЕКТ 
"УСПІШНА ЖІНКА" ТОВ "СТАТУС-УКРАЇНА"
Про співробітництво

54
24.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09431/08-49 Адвокатський запит040/2018
АДВОКАТ ХРИПУНОВ Д.Г.
Про надання інформації щодо дозволу на 
розроблення проекту відведення земельної ділянки 
на території с. Підгірне Новомиколаївського р-ну

55
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09451/08-28 Лист01-07/398
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про пропозиції до проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення соціального діалогу"

56
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09477/08-29 Лист279
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ОЗОН С"
Про запрошення на відвідування експозиції 
підприємства на виставці "Технології захисту - 
2018" 09.10-12.10.2018 м.Київ

57
26.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09491/08-43 Лист5/1-9374/нв-18
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
Про нагородження Кахадзе М.А. (інші)

58
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09495/08-48 Лист1/3897
ТОКМАЦЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про Зведені наряди на підприємства м.Токмака 
щодо вилучення транспортних засобів у разі 
оголошення мобілізації

59
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09498/08-22 Лист7/1-9338
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
Про недопущення споживання електроенергії 
об`єктів підприємств ДКВС

60
27.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09502/08-49 Листб/н
ПРИТИКА О.А.
Про апеляційну скаргу щодо ДП "Запорізький 
державний центр науки, інновацій та 
інформатизації" та ТОВ "НВП "Аверс"

61
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09504/08-22 Лист811-03-349
УКРПОШТА
Про поширення інформаційних матеріалів про 
українську марку

62
27.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09515/08-39 Лист950
МБО "ЕКОЛОГІЯ-ПРАВО-ЛЮДИНА"
Про участь у семінарі з питань управління 
відходами 11.10.2018 (м. Київ)

63
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

09521/08-44 ЛистВн74/09-18
СХІДНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ...
Про зустріч делегації ветеранів 12.10.2018 (м. 
Запоріжжя)

64
28.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09524/08-43 Лист12/1386
ПРАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Про нагородження Петях М.М. (та інші)

65
28.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09547/08-46 Лист79
ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКА БІОТЕС"
Про усунення тиску на підприємство

66
03.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09558/08-22 ЛистНГ-НЗ-1-06/281
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ДОНЕЦЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення профілактичної роботи по 
недопущенню травмування громадян на 
залізничному транспорті

67
26.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09581/08-41 Лист205/18-04.10.201
ТОВ "ХОРАСІС ЮА"
Про проведення 14-15.10.2018 бізнес-форуму 
(м.Київ)

68
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09585/08-22 ЛистН-21/1058
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вирішення питання щодо стабілізації ситуації з 
використанням вагонів на промислових 
підприємствах регіону

69
28.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09588/08-35 Лист4909/04
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА
Про участь в опитуванні "Зробимо Україну 
дружньою до малюків"

70
29.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09589/08-41 Лист03-10
ДРУГИЙ УКРАЇНСЬКИЙ EV FORUM
Про проведення форуму "Електротранспорт і 
зарядна інфраструктура: транспорт сучасного 
бізнесу" 01.11.2018 м.Київ

71
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09596/08-40 Листб/н
ГР. РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про перемірювання земельних ділянок

72
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09597/08-40 Листб/н
ГР. РУЖИЦЬКИЙ І.М.
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки в 
натурі

73
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09624/08-32 Лист297
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Про семінар з питань створення 
освітньо-виховного простору для інтересу учнів до 
навколишнього середовища

74
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09627/08-37 Лист28/01
МБО "РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про проведення робочої зустрічі 22.10.2018

75
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09364/08-06 Доручення38727/0/1-18
(Г. Пліс) Про передачу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність ОТГ

76
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09366/08-06 Доручення37675/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про невиконання п. 2 постанови КМУ від 
11.01.2018 № 22 "Про підвищення оплати 
педагогічних працівників"

77
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09394/08-04 Витяг з протоколуВП 37
(В.Гройсман) 7.4. Про використання форми знаку 
(бренда) України відповідно до технічного 
стандарту (брендбуку)

78
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09395/08-04 Витяг з протоколуВП 37
(В.ГРОЙСМАН) 7.1. Про проведення оцінки 
повноти сплати коштів , що перераховують 
забудовники до місцевих бюджетів

79
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09396/08-04 Витяг з протоколуВП 37
(В.Гройсман) 7.3. Про інформування громадськості 
щодо забезпечення закладів охорони здоров`я 
лікарськими засобами та медичними виробами

80
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09398/08-06 Доручення36825/1/1-18
(С. Кубів) Про нагородження Бєліч В.В.

81
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09455/08-06 Доручення35880/2/1-18
(С. Кубів) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо відновлення гідрологічного 
режиму між Азовським морем та Молочним 
лиманом

82
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09457/08-06 Доручення36168/2/1-18
(С. Кубів) Про ситуацію, яка склалася між ТОВ 
"ЗТМК" та ПАТ "Запоріжжяобленерго"

83
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09488/08-06 Доручення37516/1/1-18
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про погодження перерозподілу деяких видатків 
державного бюджету та розподілу медичної 
субвенції

84
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09538/08-03 Розпорядження688-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 
року

85
26.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09539/08-03 Постанова784
Про внесення змін до постанови КМУ від 
20.04.2016 № 304

86
12.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09566/08-06 Доручення38539/1/1-18
(С. Кубів) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Прo звернення голови Великобілозерської районної 
ради В.Лизюри з питанням щодо фінансування 
апаратів районних рад у 2019 році

87
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09568/08-17 Лист18370/0/2-18
(С. Кушнір) Про звернення ТОВ "АРТ-ПРОМ" 
щодо перегляду рішення стосовно закриття 
залізничної станції Молочанськ для виконання 
вантажних операцій

88
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09570/08-06 Доручення37252/1/1-18
(Г. Зубко) ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погашення заборгованості за виконані роботи з 
будівництва фортифікаційних споруд на території 
Донецької області у 2016 році

89
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09595/08-06 Доручення39132/1/1-18
(В. Федорчук) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про зростання заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам охорони здоров'я внаслідок 
недофінансування галузі

90
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

09423/08-41 Лист101/18
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В 
ПОЛЬЩІ
Про проведення ІХ Міжнародного форуму "День 
польського бізнесу в Україні" 15.11.2018 (м. Київ)

91
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09594/08-41 Лист4603-04/43332-0
Про міжнародні виставки в Королівстві Марокко 
24-27.10.2018 (м. Касабланка)

92
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09648/08-35 Лист07/19-8200
Про результати проведеної атестації дитячого 
закладу оздоровлення ПЗОтВ "Юність" 

93
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

09404/08-38 Лист09-16/26-09
Про проведення навчального семінару для 
підрозділів прес-служб 29-30.10.2018 (м. Київ)

94
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09365/08-34 Лист7596/3.3
Про проведення 19-21.10.2018 Всеукраїнського 
семінару-тренінгу "Розвиток молодіжних центрів в 
Україні"

95
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09652/08-34 Лист7788/7.1
Про зміни у проведенні заходів Мінмолодьспорту 
10.10.2018 (м. Святогірськ, м. Краматорськ)

96
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09654/08-34 Лист7813/4.7
Про антидопінговий контроль у спорті

97
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

09567/08-48 Лист220/5774
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

98
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

09407/08-33 Лист19.1-09-1394/25
Про надання інформації щодо застосування до 
постачальників заходів впливу, які порушили 
умови постачання товару

99
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09408/08-36 Лист7/19.2/9962-18
Про виконання протоколу наради щодо розвитку 
мережі дитячих будинків сімейного типу, малих 
групових будинків, інклюзивно-ресурсних центрів, 
підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості від 
12.09.2018

100
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09409/08-34 Лист7/19.1/9934-18
Про наказ від 26.09.2018 № 256 "Про затвердження 
Переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за 
рахунок бюджетної програми "Будівництво 
футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 
України"

101
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09456/08-20 Лист7/7.3/9750-18
Про подання фінансової та бюджетної звітності за 
ІІІ квартал 2018 року в АС "Є-Звітність"

102
26.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09464/08-26 Лист7/9.5/10005-18
Про укладання Договору про делегування 
повноважень на виконання бюджетної програми 
"Реалізація Загальнодержавної цільової програми 
"Питна вода України"

103
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09544/08-39 Лист7/11.1/10139-18
Про участь у круглому столі "Сфера управління 
побутовими відходами" 06.11.2018 (м. Київ)

104
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09565/08-19 Лист7/31.2/10056-18
Про підписання договорів по секторальній 
підтримці ЄС

105
01.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09575/08-19 Лист7/19.3/10220-18
Про участь у засіданні комісії з відбору проектів 
ДФРР 05.10.2018 (м. Київ)

106
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09625/08-19 Лист8/36/178-18
Про програми регіонального розвитку

107
03.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09367/08-28 Лист18819/0/2-18/29
Про окремі питання видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та іншим категоріям громадян

108
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09368/08-28 Лист18824/0/2-18/29
Про видачу посвідчень інвалідам війни старого 
зразка

109
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09454/08-35 Лист2086/0/141-18
Про надання інформації щодо стану реформування 
закладів інституційного догляду та виховання дітей

110
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09489/08-35 Лист127/0/221-18/57
Про проведення навчання міжвідомчих робочих 
груп з реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей

111
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09490/08-28 Лист18947/0/2-18/44
Про надання інформації щодо не укладання 
договорів для забезпечення засобами реабілітації 
інвалідів

112
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

09461/08-20 Лист33040-06-5/2535
Про оновлення Методологічних вказівок з 
внутрішнього аудиту в державному секторі України

113
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
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

09483/08-28 Лист07010-07-21/257
Про надання інформації щодо заборгованості з 
виплати заробітної плати педагогічним 
працівникам

114
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09591/08-20 Лист33040-06-5/2561
Про результативність та якість внутрішніх аудитів

115
28.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09449/08-46 Лист39169/Д-19074/1
Про розгляд звернення гр. Діоби О.С. щодо проявів 
аграрного "рейдерства"

116
25.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Національна поліція України

09401/08-46 Лист11180/39/04-201
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ
Про надання інформації та копій документів 
стосовно Ковальова О.В.

117
26.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09626/08-37 Лист1969/01-12
Про проведення Туристичного Бізнес Форуму 
27-28.11.2018 (м. Запоріжжя)

118
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

09637/08-33 Лист2619/21-15
Про визначення розпорядника бюджетних коштів 
по державній програмі "Доступні ліки"

119
25.09.2018від

№
від 05.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

09587/08-38 Лист01-6700/40
Про зняття з контролю листів

120
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09433/08-08 Депутатський запит01-01-48/3937
ДЕПУТАТ БЕЗСОНОВ І.Ю.
Про припинення порушень діючого законодавства 
в сфері надання послуг з газопостачання

121
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09447/08-43 Лист01-01-40/3952
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ободовській С.Г.

122
01.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька міська рада

09417/08-33 Лист01/03-28/02660
Про медичний супровід Покровського ярмарку 
06.10.-07.10.2018

123
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09482/08-43 Лист01/03-28/02652
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Дребеді С.А.

124
28.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09647/08-40 Лист2003/02-03
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про акти прийому-передачі земельних ділянок

125
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

09443/08-20 Лист02-13/709-4
Про виділення коштів на реалізацію проекту 
"Реконструкція нежитлових приміщень, 
вул.Індустріальна, 89, м.Мелітополь"

126
24.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

09636/08-20 Лист2618/21-15
Про виділення коштів для фінансування установ 
бюджетної сфери

127
25.09.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

18



№
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

09476/08-20 Лист09/11-1344
Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

128
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09469/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про виділення коштів на облаштування кабінету 
української мови в Молочанській СШ № 2

129
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09560/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про внесення пропозицій до проекту рішення 
обласної ради

130
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09600/08-08 Депутатське звернення274
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів для ремонту системи 
опалення та водопостачання у Новоданилівській 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини

131
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09615/08-08 Депутатське звернення1/2018/12-3х
ДОР ХРОЛ В.І. (ТА ІНШІ)
Про допомогу у вирішенні питань розвитку 
інфраструктури

132
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09509/08-54 Лист01-26/0734
Про закінчення терміну дії договору надання 
водного об'єкту у тимчасове користування на 
території Чернігівського р-ну

133
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09545/08-08 Депутатське звернення7
РОБОЧА ГРУПА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
РОБОЧИХ ПОЇЗДОК ДО ШКІЛ...
Про пропозиції до плану заходів щодо розвитку 
системи надання соціальних послуг для дітей і 
сімей з дітьми

134
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09551/08-54 Лист4127/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання пересувної 
холодильної установки

135
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09601/08-54 Лист4183/01-11
Про закупівлю медичного обладнання

136
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09505/08-08 Депутатське звернення373
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про доцільність фінансування пропозицій щодо 
заходів, пов'язаних із соціально-економічним 
розвитком

137
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09549/08-08 Депутатське звернення376
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
02.10.2018

138
03.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09410/08-22 ЛистZp03.2-Лв-10792
Про припинення газопостачання з 01.10.2018

139
01.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09416/08-22 Лист001-43/14751
Про вирішення конфліктної ситуації з ТОВ 
"ЗТМК"

140
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09460/08-22 Лист001-43/14688
Про вирішення конфліктної ситуації з ТОВ 
"ЗТМК"

141
26.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09529/08-22 Лист001-43/14836
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

142
28.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09530/08-22 Лист001-43/14921
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

143
01.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09634/08-22 Лист001-43/14963
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

144
02.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09635/08-22 Лист001-43/15023
Про відключення електроустановок на ТОВ 
"ЗТМК"

145
03.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09658/08-43 Лист07/2051273
Про нагородження Івженка С.О. (інші)

146
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

09453/08-37 Лист38/84
Про святкування 85-річчя АТ "Запорізький завод 
феросплавів" 10.10.2018

147
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09526/08-43 Лист38/28
Про нагородження Кравченка П.О. (та інші)

148
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

09467/08-22 Лист06/13-1578
Про надання інформації щодо включення ТОВ 
"ЗТМК" до переліку споживачів для встановлення 
екологічної броні електропостачання

149
28.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Іскра"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09553/08-20 Лист21/255-юр
Про сплату податків

150
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

09564/08-43 Лист20614
Про нагородження Волика О.С. (інші)

151
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Військові частини

09628/08-43 Лист101/2157
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Треньова М.С. (та інші)

152
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09655/08-43 Лист3/26/24-1254
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про нагородження Полякова Д.О. та Чумака Ю.Ю.

153
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09664/08-43 Лист37/1556
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Варбанського О.І. (та інші)

154
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

09557/08-42 Лист01.12/6724
Про продовження строку дії трудового контракту з 
Кравченко І.Ф.

155
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09415/08-22 Лист64
ЗООГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання пропозицій щодо включення заходів 
до Програми розвитку автомобільного транспорту 
в Запорізькій області на 2018-2020 роки

156
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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09419/08-22 Лист673
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД"
Про обстеження підприємства

157
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09496/08-40 Лист10
ТОВ АРК "ПРИБОЙ"
Про дострокове розірвання договору оренди землі

158
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09497/08-22 Лист01/1316
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про участь в урочистому заході 05.10.2018

159
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09499/08-22 Лист01/201
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження обсягів реалізації скрапленого газу 

160
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09520/08-22 Лист02/10-18
ТОВ "ЕКСІ-ПРОМ"
Про скасування обстеження промислового 
майданчика

161
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09522/08-22 Лист667
ТОВ "НВП" РІСТ"
Про оплату продукції ПАТ "Укрзалізниця"

162
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09546/08-27 Листб/н
ТОВ "ІНЕТ - САТЕЛІТ"
Про порядок розгляду містобудівної документації

163
03.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09556/08-22 Лист1498
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про довідку про закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих 
аукціонах

164
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

23



№
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

09576/08-40 Лист869
ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"
Про надання погодження одержання Акту 
гірничого відводу на земельній ділянці 
Степненської сільської ради

165
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09593/08-26 Лист04/549
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про підготовку котельні № 6 до опалювального 
сезону

166
01.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09650/08-22 Лист92
ТОВ "СТАРТ, ЛТД-93"
Про обстеження промислового майданчика

167
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09369/08-20 Лист045-18
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про збільшення бюджетного фінансування для 
проведення фестивалю у серпні 2019 року

168
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09370/08-20 Лист046-18
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про бюджетне фінансування проекту "Хортицька 
Січ"

169
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09463/08-18 Лист315
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії

170
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

09510/08-40 Лист32
МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МАЛОКАТЕРИНІВСЬКЕ"
Про надання у користування мисливських угідь

171
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09554/08-20 Лист616
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про отримані з місцевого бюджету кошти за період 
2015-2018 роки

172
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09559/08-43 Лист1439
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА"
Про нагородження Важненко І.М. (та інші)

173
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09561/08-43 Лист29
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про нагородження Лютого В.М. (та інші)

174
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09562/08-22 Лист33/10.03.2018
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ СОЮЗУ УКРАЇНОК 
УКРАЇНИ
Про виділення транспорту на 14.10.2018

175
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09617/08-48 Лист88/Б
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про допомогу у виготовленні безпілотних апаратів

176
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09639/08-40 Лист505
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

177
21.09.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09640/08-40 Лист504
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

178
21.09.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09641/08-40 Лист503
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

179
21.09.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09644/08-43 Лист57
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про нагородження Прокопенко В.В.

180
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09645/08-43 Лист55
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про нагородження Компанійця С.І.

181
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09646/08-43 Лист56
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про нагородження Мусіра П.І.

182
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Обласний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді

09511/08-43 Лист1392/04
Про нагородження Дєєвої Т.Г.

183
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09518/08-37 Лист61
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ОРГКОМІТЕТ 
МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ КОЗАЦТВА
Про участь у роботі Третього історичного 
міжнародного Конгресу козацтва 13-14.10.2018 (м. 
Запоріжжя)

184
21.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09523/08-27 Листб/н
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"
Про включення кандидатури до складу комітету з 
доступності

185
28.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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09412/08-37 Лист7
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ 1"
Про надання інформації щодо перейменування 
селища

186
27.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Садівницькі товариства

09450/08-40 Листб/н
СТ "ЗМІ"
Про оформлення права користування СТ "ЗМІ" 
земельною ділянкою

187
01.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

09430/08-49 Лист328/3490/14-ц
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Майсак О.Г.

188
29.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09598/08-49 Лист330/1205/17
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 25.10.2018

189
27.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09599/08-49 Лист2/330/40/2018
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про рішення суду у справі за позовом керівника 
Мелітопольської місцевої прокуратури

190
28.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

09555/08-32 Лист35-01/2941
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про реорганізацію ДВНЗ "Запорізький будівельний 
коледж"

191
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09602/08-32 Лист35-54/2914
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про відкриття "Бізнес-інкубатора ЗНТУ" 
10.10.2018

192
01.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Освіта і наука 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

09665/08-32 Лист01-13/0331
КУШУГУМСЬКИЙ НВК "ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про подяку за послуги з перевезення учнів

193
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

09519/08-19 Лист5/7-7762/0/2-18-
Про участь у XVIII Міжнародному економічному 
форумі 01-02.11.2018 (м. Львів)

194
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09402/08-16 Лист46-01/1787
(В. Кондратюк) Про проведення Дня відкритих 
дверей 13.10.2018 (м. Київ)

195
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Освіта і наука паперовий паперова

09403/08-16 Лист04-01/2593
(В. Ковальчук) ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про недопущення розміщення каолінового кар'єру

196
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09571/08-16 Лист04-01/2592
(В. Ковальчук) Про заходи щодо відзначення Дня 
захисника України 14.10.2018

197
28.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09653/08-16 Лист09-07/345
(Н. Анненкова) Про спортивні заходи, в яких 
змагалися учасники бойових дій

198
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Президент України

09399/08-02 Указ293/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня машинобудівника

199
22.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09400/08-02 Указ241/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня незалежності України

200
23.08.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

28



№
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

09619/08-20 Лист01-16/0937
Про фінансування об'єктів по Більмацькому району

201
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09605/08-43 Лист01-41/1322
Про нагородження Смірського В.В.

202
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09445/08-43 Лист01-01-31/448
Про нагородження Літвінової Г.С.

203
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09492/08-42 Лист01-01-31/449
Про погодження надбавки за вислугу років Мігулі 
І.І.

204
28.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

09424/08-22 Лист01-30/1014
Про сприяння у вирішенні питання фінансування 
робіт з ремонту доріг загального користування

205
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09493/08-20 Лист232/01-41
Про перерозподіл коштів 

206
27.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09659/08-43 Лист01-18/0912
Про нагородження Фоміна М.В., Дектерьова Р.С.

207
02.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09660/08-43 Лист01-18/0913
Про нагородження Червертак І.А.

208
02.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

29



№
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

09572/08-43 Лист02-57/119-к
Про присвоєння почесного звання Зінченку С.І.

209
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09573/08-43 Лист02-57/120-к
Про присвоєння почесного звання Барцалу В.Й.

210
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09620/08-20 Лист01-18/401
Про виділення додаткових коштів на оплату праці 
працівникам бюджетних установ

211
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09420/08-22 Лист03-34/0552
Про відключення від електропостачання КП 
"Михайлівський комунгосп"

212
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09422/08-46 Лист03-34/0553
Про виконання листа Михайлівського відділу 
Енергодарської місцевої прокуратури

213
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09606/08-22 Лист03-34/0563
Про надання допомоги у вирішенні питання 
отримання технічних умов на приєднання до 
електричних мереж по об`єктах нового будівництва 
амбулаторій монопрактик

214
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

09405/08-20 Лист01-01-16/0273
Про виділення коштів на ремонт даху 
Тернуватського НВК

215
22.08.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09563/08-46 Лист005/01-28
Про недопущення терористичних проявів

216
01.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

30



№
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

09603/08-20 Лист01-28/0725
Про виділення коштів на реконструкцію 
футбольного поля стадіону

217
17.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09604/08-38 Лист01-24/0774
Про проведення перевірки правомірності 
розміщення об`єкту зовнішньої реклами

218
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09486/08-43 Лист01-09/824
Про нагородження Левченка М.Г.

219
28.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09421/08-30 Лист01-43/1037
Про об'єднання територіальних громад

220
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09608/08-20 Лист01-20/1047
Про виділення коштів на фінансування основних 
галузей видатків "Освіта" та "Охорона здоров`я"

221
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09623/08-46 Лист01-34/1067
Про ситуацію, яка склалася в ПСП "Кузьмич" 
Приморського району Запорізької області

222
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09452/08-20 Лист0429/01-04
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

223
10.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09513/08-20 Лист0429/01-04
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища

224
26.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація
31



№
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

09439/08-43 Лист13-09/0835
Про нагородження Тарасова В.А. (інші)

225
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09440/08-43 Лист13-09/0838
Про нагородження Лукашенка О.І. (інші)

226
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09494/08-22 Лист12-09/0830
Про вирішення питання щодо роботи вантажної 
залізничної станції Молочанськ

227
26.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09446/08-42 Лист01-46/0578
Про переведення Яковлєвої О.С.

228
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

09480/08-08 Депутатське звернення01.1-09/429
Про повернення фінансового ресурсу до місцевих 
бюджетів

229
28.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09531/08-08 Депутатське звернення4
Про приєднання філії Василівської 
дорожньо-експлуатаційної дільниці до філії 
"Веселівський райавтодор"

230
26.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райрада

09613/08-08 Депутатське звернення347/02-36
Про рейдерські захвати землі на території 
Веселівського району

231
28.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька райрада

09666/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про подяку ТОВ "Запорізька перевізна компанія"

232
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

32



№
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

09362/08-22 Лист390
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про організацію перевезення жителів громади

233
26.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09363/08-22 Лист01-18
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання перевезення жителів 
Григорівської сільської ради

234
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09441/08-22 Лист1278
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про вирішення питання щодо перевезення 
пасажирів 

235
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09442/08-22 Лист01-48/3059
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо перевезень пасажирів 

236
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09448/08-20 Лист241
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання сміттєвозів

237
28.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09459/08-26 Лист01-13/778
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про збереження притулку "Добрі ручки"

238
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09577/08-20 Лист02-01/1489
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на утримання закладів 
охорони здоров'я

239
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09578/08-20 Лист01-20/1385
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів для придбання 
сміттєзбиральної машини

240
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09582/08-40 Лист523
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про погодження ПАТ "Запоріжнерудпром" 
одержання в Держпраці Акту гірничого відводу

241
27.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09584/08-20 Лист865
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про винесення на розгляд сесії питання щодо 
придбання екскаватора

242
04.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09607/08-20 Лист01-24/2294
Про фінансування природоохоронних заходів

243
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09662/08-37 Лист620
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про запрошення на святковий концерт 
"Криниченька" 20.10.2018 (с. Новопрокопівка)

244
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09663/08-20 Лист621
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт будівлі сільського 
будинку культури в с. Новопрокопівка

245
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Державний архів Запорізької області

09512/08-38 Лист01-23/0518
Про винесення питання на розгляд обласної ради

246
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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Апеляційний суд Запорізької області

09429/08-49 Лист22-ц/778/1571/1
Про виклик до суду по справі Хасанової С.М. 

247
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09542/08-49 Лист22-ц/778/2535/1
Про копію постанови колегії суддів судової палати 
у цивільних справах від 19.09.2018

248
28.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09552/08-19 Лист04-09.1/643-102
Про стан використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

249
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09649/08-20 Лист05.1-09.1/694-10
Про надходження митних платежів за вересень 
2018 року

250
03.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09427/08-49 Лист02/13-02/4675
Про відзив на позовну заяву ТОВ "ЗТМК"

251
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09428/08-49 Лист02/13-02/4674
Про участь у судовому засіданні позивача ТОВ 
"ЗТМК"

252
27.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09535/08-43 Лист02/5-10/4765
Про нагородження Гайдука А.А. (та інші)

253
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

09475/08-18 Лист08/03.1-03/7508
Про організацію проведення гарячої телефонної 
лінії

254
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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09616/08-43 Лист3274/01/3-18
Про нагородження Шмітька С.О. (та інші)

255
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09657/08-43 Лист3292/01/3-18
Про нагородження Коваленко І.М., Завгороднього 
В.І.

256
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09667/08-46 Лист726/6-18
Про тимчасовий доступ до речей і документів

257
01.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

09516/08-37 Лист15-19/8529
Про святкування Дня юриста 08.10.2018

258
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09592/08-46 Лист04-39/8575
Про засідання регіонального оперативного штабу 
08.10.2018

259
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09609/08-46 Лист12.1-19/8567
Про направлення довідки щодо перевірки стану 
правової роботи Розівської РДА

260
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09543/08-49 Ухвала908/26/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

261
25.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09473/08-28 ЛистП-34-1
Про підготовку проведення у м. Запоріжжі мітингу 
профспілок до Всесвітнього дня дій за гідну працю 
09.10.2018

262
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09550/08-44 Лист01-12/173
Про мітинг до Всесвітнього дня дій за гідну працю 
09.10.2018

263
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
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09643/08-43 Лист18/01-711
Про нагородження Гончарової О.С. (інші)

264
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09432/08-48 Лист1552
Про участь у заході з нагоди Дня бійця 
територіальної оборони 05.10.2018

265
01.10.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09487/08-48 Лист1565
Про урочисті проводи призовників 09.10.2018

266
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09528/08-48 Лист1546/2
Про результати перевірки організації та ведення 
військового обліку у районній адміністрації 
Запорізької міської ради по Олександрівському 
р-ну

267
28.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09629/08-43 Лист1570
Про нагородження Прозапаса В.М. та Керкідашвілі 
О.Б.

268
02.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09632/08-48 Лист351/пр
Про внесення змін в законодавчі акти щодо 
ухилення від призову громадян на строкову 
військову службу

269
03.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

09642/08-22 Лист201-р
Про підсумки проведення енергетичного форуму 

270
04.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09444/08-43 Лист02-38/28452/18
Про нагородження Заболотної Н.Ю.

271
24.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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09618/08-20 Лист06-51/29888/18
Про виділення капітальних видатків для придбання 
обладнання для відеоконференцзв'язку у залах 
судових засідань

272
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

09458/08-39 Лист02-47/3998
Про проведену роботу за вересень 2018 року

273
28.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09478/08-40 Лист12/09-08
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про надання згоди на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

274
04.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09500/08-22 Лист388/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про фінансування Програми "забезпечення житлом 
учасників АТО Запорізької області"

275
02.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09517/08-43 Лист1360/01-1
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про нагородження Лебєдєва О.В. та Валько В.С.

276
14.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09541/08-46 Лист23534/50/2-2018
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів з питань будівництва 
об'єкту "Реконструкція берегозахисних споруд у м. 
Бердянську"

277
03.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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09630/08-48 Лист1801
БЕРДЯНСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про зведені наряди на поставку техніки

278
27.09.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09631/08-48 Лист1826
БЕРДЯНСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про часткові наряди на поставку техніки

279
02.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09656/08-46 Лист9552/82/СВ-201
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

280
05.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09468/08-46 Лист05/1-4632-18
Про визнання рішення Запорізької облради від 
16.08.2012 № 2 таким, що втратило чинність

281
28.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09548/08-43 Лист11-1060вих-18
Про нагородження Прихожанова В.О. (та інші)

282
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

09621/08-21 Лист02-27-05024
Про проведення перевірки робочою групою 
05.10.2018

283
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09622/08-21 Лист02-27-05030
Про проведення перевірки робочою групою 
09.10.2018

284
03.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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09532/08-46 Лист5203/39/107/03-2
Про усунення недоліків у сфері державних 
закупівель

285
01.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09533/08-46 Лист5204/39/107/03-2
Про усунення недоліків у сфері державних 
закупівель

286
01.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09534/08-46 Лист5205/39/107/03-2
Про усунення недоліків у сфері державних 
закупівель

287
01.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09471/08-46 Лист59/3/1-1389нт
Про надання інформації щодо співробітників 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури ЗОДА

288
21.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09633/08-45 Лист21-28-1574
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

289
01.10.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

09425/08-49 Ухвала808/934/18
Про ухвалу суду за скаргою ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

290
19.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09426/08-49 Ухвала808/3575/17
Про ухвалу суду за скаргою Степненської сільської 
ради

291
19.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09501/08-49 Ухвала808/934/18
Про ухвалу суду щодо касаційної скарги ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

292
19.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральна прокуратура
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09527/08-46 Лист19/2-133153ВИ
ПП "ЛЄТА"
Про перевірку незаконної господарської діяльності 
об'єктів по бул. Шевченко, 77, м. Запоріжжя

293
27.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

09508/08-22 Лист448/02/14-18
Про перелік суб'єктів, які здійснюють свою 
діяльність на територіях морських та річкових 
портів

294
27.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09638/08-18 Лист26-14102/261
Про розгляд звернення гр. Андрієвської М.О. щодо 
перепланування приміщень гуртожитку по вул. В. 
Сергієнка, 32, м. Запоріжжя

295
17.09.2018від

№
від 05.10.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

09569/08-51 Лист1/04-1-1996
Про участь у IV Національному форумі 
ІТ-директорів органів влади 01-02.11.2018 (м. Київ)

296
02.10.2018від

№
від 04.10.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09479/08-22 Лист2494/3/5.2-6
Про виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування

297
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09465/08-22 Лист151-01/18/5-18
Про впровадження нових потужностей з 
виробництва теплової енергії з альтернативних 
видів палива

298
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09466/08-22 Лист152-01/18/5-18
Про тарифи на теплову енергію

299
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09540/08-22 Лист155-01/18/5-18
Про роботу Фінсько-українського трастового 
фонду щодо проектів з енергозбереження

300
02.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Національне агентство з питань запобігання корупції

09536/08-47 Лист20-18/44328/18
Про звіт щодо діяльності з питань запобігання та 
виявлення корупції за І півріччя 2018 року

301
01.10.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

09462/08-42 Лист141/20/22-18
Про надання інформації щодо здійснення 
дисциплінарних проваджень за ІІІ квартал 2018 
року

302
01.10.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

09614/08-46 Лист0424-111/37020
Про скоєння правопорушення НДУ Кривохатьком 
В.В.

303
28.09.2018від

№
від 04.10.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Федерація професійних спілок України (ФПУ)

09472/08-28 ЛистП-16-4
Про солідарні протестні дії ФПУ та її організацій у 
зв'язку з наступом на права людини праці

304
20.09.2018від

№
від 02.10.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

09537/08-21 Лист10-16-19832
Про формування та надання повної, актуальної 
інформації про потенційні об`єкти оренди 

305
27.09.2018від

№
від 03.10.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

09434/08-37 Лист01/1757
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ'ЯТІ
Про інформаційно-просвітницькі стенди про 
злочин Голодомору

306
25.09.2018від

№
від 01.10.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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