
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.11.18 по 23.11.18

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

11219/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент ЦЗН)
Про збільшення граничної чисельності працівників 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

1
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11281/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Карпова В.О.

2
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11282/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Хмари Т.І.

3
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11283/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про нагородження Петровської І.Г.

4
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11317/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді і спорту)
Про виділення додаткових коштів

5
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11318/08-34 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді і спорту)
Про внесення змін і доповнень до обласної цільової 
програми "Молодь Запорізького краю на 2017-2021 
роки"...

6
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова



№
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

11319/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на здійснення закупівлі для 
встановлення системи відеоспостереження

7
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11356/08-35 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення змін та доповнень до Комплексної 
обласної програми з оздоровлення та відпочинку 
дітей...

8
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11185/08-01 Закон України2599-VIII
Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України 
щодо відповідальності за незаконне перетинання 
державного кордону України

9
18.10.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання паперовий паперова

11186/08-01 Закон України2595-VIII
Про внесення змін до Загальнодержавної програми 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно 
безпечну систему

10
16.10.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11187/08-01 Закон України2598-VII
Про особливості користування Андріївською 
церквою Національного заповідника "Софія 
Київська"

11
18.10.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11188/08-01 Закон України2491-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення функціонування 
фінансового сектору в Україні

12
05.07.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2



№
з/п
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документа

11202/08-15 Лист04-34/13-240126
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про участь у засіданні Консультативної ради з 
питань удосконалення медичної реформи 
05.12.2018 (м. Київ)

13
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11305/08-15 Лист04-13/11-2164(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні Комітету щодо заходів з 
розвитку автомобільних доріг 21.11.2018 (м. Київ)

14
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

11172/08-08 Депутатське звернення213/808-18
НДУ ШКРУМ А.І.
Про умови оплати праці державних службовців 
Запорізької облдержадміністрації

15
09.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11173/08-08 Депутатське зверненняНД/160-1457
НДУ БОЙКО Ю.А.
Про надання матеріальної допомоги гр. 
Савицькому О.М.

16
23.10.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11204/08-08 Депутатське звернення04-03/7-875(794)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про звернення гр. Федотова В.М. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

17
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11214/08-08 Депутатське звернення396-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про відзначення спортсменів ISKF-Україна, клуб 
"Кіме" м. Бердянськ

18
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11352/08-08 Депутатське звернення50/11-282
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про проекти, що фінансуються з державного фонду 
регіонального розвитку

19
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

3



№
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Джерело  інформації 
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Банки

11360/08-20 Лист233-54677
АБ "ПІВДЕННИЙ"
Про перехід на новий План рахунків

20
16.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

11208/08-44 Листб/н
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ УКРАЇНИ"
Про діяльність організованого злочинного 
угрупування

21
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11358/08-52 Лист177
ГС "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ 
ТА ЯКОСТІ"
Про Рішення конференції "Системний 
менеджмент..."

22
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання вдосконалення і впровадження 

системи управління якістю
паперовий паперова

11370/08-28 Листб/н
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І 
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ" 
Про додаток до пакету документів про визнання 
вантажу гуманітарною допомогою (ідентифікація 
вантажу №9/2018) 

23
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

11203/08-41 ЛистUNDP/2018/ZP/
КООРДИНАТОР ПРООН З ЦРС В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про сприяння в зборі базових показників Цілей 
Сталого Розвитку

24
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11309/08-41 Листб/н
DIE WELT
Про проведення інтерв'ю 27-29.11.2018

25
16.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11320/08-41 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ БЕРЛІНУ
Про участь у семінарі Билима О. 06-08.12.2018 (м. 
Київ)

26
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11344/08-26 Листб/н
HUACHUANG TIANYUAN INDUSTRIAL 
DEVELOPING CO., LTD
Про будівництво водопроводу до смт Кирилівка 
Якимівського р-ну

27
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11386/08-41 Лист244
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про реалізацію проекту "Розвиток соціальної 
інфраструктури з зв'язку зі збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених осіб

28
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11427/08-41 Лист006-418/11-18
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС СПОСТЕРІГАЧІВ ОБСЄ
Про відвідування круглого столу "16 днів проти 
насильства" 26.11.2018

29
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11196/08-41 ЛистUKR/PRO/2018/
UN WOMEN UKRAIN
Про проведення зустрічі щодо співпраці 28.11.2018 
м.Сєвєродонецьк

30
13.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11210/08-37 Листб/н
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ЧАСОПИС 
"ДЗВІН"
Про співробітництво

31
12.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11211/08-40 ЛистZA9083/2/11
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

32
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11212/08-40 ЛистZA9110/2/11
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

33
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11213/08-40 ЛистZA9054/2/11
ТОВ "УКРТАУЕР"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

34
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11222/08-49 Лист02-08/251
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ НОВИКОВ М.В.
Про об'єкти захисних споруд ПРАТ "Інтермікро 
Дельта, ІНК"

35
15.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11229/08-31 Лист15/10
ФОП ЗБАРАВСЬКИЙ В.В.
Про участь у закупівлі КУ "Михайлівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

36
15.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11242/08-40 Листб/н
ФОП КУДІН В.А.
Про подовження дії договору оренди земельної 
ділянки

37
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11243/08-40 Листб/н
ЖЕЛТУХОВ М.А.
Про повернення земельної ділянки на користь 
держави

38
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11278/08-35 Лист1/1124
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про благодійну допомогу важкохворим дітям

39
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11280/08-19 Лист18/11/09-1
ГО "ЦЕНТР РЕФОРМ ТА МІСЦЕВОГО 
РОЗВИТКУ"
Про конкурс грантів на розвиток інституційної 
спроможності Агенцій регіонального розвитку

40
09.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11291/08-41 Лист294
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про проведення практикуму "Практичні 
інструменти розвитку спроможностей об'єднаних 
територіальних громад" 27.11.2018 (м. Київ)

41
07.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11294/08-37 Лист06-24/5255
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про участь у Всеукраїнській Естафеті Єднання в 
рамках відзначення 100-річчя Соборності України

42
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11298/08-28 Лист122/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про проведення урочистих заходів щодо 
відзначення Міжнародного Дня волонтера 
05.12.2018

43
14.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11300/08-48 Лист532
УКРАЇНСЬКА ДОБРОВОЛЬЧА АРМІЯ
Про надання допомоги

44
19.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11316/08-34 Лист009
ПРЕДСТАВНИЦТВО ГО "ФЕДЕРАЦІЇ 
КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ "ІСКА"
Про проведення Відкритого Всеукраїнського 
турніру з кікбоксингу 07-09.12.2018

45
19.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11340/08-21 Листб/н
КОМПАНІЯ "ДЕЛОЙТ"
Про запрошення на форум 28.11.2018 (м. Київ)

46
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11343/08-34 Лист2081
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про створення КЗ "Обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського 
резерву з футболу" ЗОР

47
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11371/08-51 Лист45/11К
ТОВ "ВДО КОЛСАЛТИНГ"
Про програмне забезпечення для бухгалтерського 
обліку

48
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

11383/08-39 Лист1811207
ТОВ "СПЕЦЕКСПОТРЕЙД"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу "До 
чистих джерел"

49
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11391/08-46 Листб/н
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРИ ЗОДА
Про допомогу в розшуку гр. Кирієнко Юлії

50
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11399/08-42 Лист03-5-17-636
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про проведення семінарів 04-12.12.2018 в м. 
Дніпро

51
19.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11423/08-34 Лист145
ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ 
УКРАЇНИ
Про проведення конференції 30.11.2018 (м. 
Запоріжжя)

52
21.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Посольства

11235/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ В УКРАЇНІ
Про запрошення на Енергетичний форум 
Україна-Корея 26.11.2018 (м. Київ)

53
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11236/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ В УКРАЇНІ
Про запрошення на Корейсько-український 
аграрний форум 29.11.2018 (м. Київ)

54
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

11227/08-49 Ухвала908/44/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

55
05.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11331/08-49 Ухвала808/4077/17(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про відмову у відкритті апеляційного провадження 
за апеляційною скаргою ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

56
07.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11332/08-49 Ухвала808/1699/17/390
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу ГУ ДФС в Зап. обл.

57
14.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

11180/08-06 Доручення45460/1/1-18
(П. Розенко) Про увічнення пам'яті учасників 
антитерористичної операції, жертв війни та 
політичних репресій

58
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11181/08-06 Доручення38383/3/1-18
(П. Розенко) Про результати аудиту використання 
коштів субвенції на підтримку дітей з особливими 
освітніми потребами

59
17.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11182/08-06 Доручення33641/7/1-18
(П. Розенко) Про план заходів з реалізації 
положень Комюніке Міжурядової 
українсько-німецької комісії

60
17.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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11183/08-03 Постанова950
Про затвердження Порядку затвердження 
місцевими радами умов продажу об’єктів великої 
приватизації комунальної власності

61
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11184/08-03 Постанова959
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 
11.11.2015 № 931 і 932

62
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11217/08-03 Розпорядження856-р
Про перерозподіл та розподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству 
охорони здоров’я на 2018 рік

63
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11259/08-06 Доручення44163/1/1-18
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ...
Про проведення слухань на тему: "Шляхи 
розв'язання проблем щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати" 
19.12.2018

64
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11261/08-06 Доручення44938/1/1-18
(Г. Зубко) Про відпустку голови 
облдержадміністрації 26.12.2018-04.01.2019

65
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11262/08-06 Доручення45792/1/1-18
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 16.11.2018 до м.Києва

66
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11263/08-17 Лист22098/0/2-18
(С. Кушнір) Про забезпечення безперебійного 
газопостачання споживачів

67
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11264/08-06 Доручення44528/1/1-18
(Г.Зубко) БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування проекту з будівництва 
водопровідних мереж в смт Більмак

68
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10
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11265/08-17 Лист22061/0/2-18
(С. Кушнір) Про згоду на відновлення меж 
земельної ділянки ПрАТ "ЗАЗ" для розміщення 
зоологічного парку "Таврія"

69
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11267/08-17 Лист22078/0/2-18
(С. Кушнір) Про внесення змін до розпису 
субвенції на погашення різниці в тарифах

70
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11321/08-06 Доручення46552/0/1-18
(Г. Зубко) Про проведення селекторної наради 
26.11.2018

71
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11322/08-06 Доручення45981/1/1-18
(П. Розенко) Про проведення заходів присвячених 
до Дня людей з інвалідністю

72
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11325/08-06 Доручення46140/2/1-18
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ...
Про участь у засіданні Консультативної ради з 
питань удосконалення медичної реформи 
05.12.2018

73
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11326/08-06 Доручення46079/1/1-18
(П. Розенко) Про вшанування Дня пам'яті жертв 
голодоморів 24.11.2018

74
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11374/08-06 Доручення46650/1/1-18
(В. Гройсман) Про соціальний захист учасників 
Революції Гідності

75
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11393/08-06 Доручення18547/8/1-18
(В. Федорчук) Про ухвалу окружного 
адміністративного суду міста Києва у справі за 
позовом Стегніцького А.М.

76
20.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

11415/08-06 Доручення43843/1/1-18
(С. Кубів) Про стан використання позик з початку 
реалізації інвестиційних проектів за проектами 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 
Європейського банку реконструкції та розвитку, 
Європейського інвестиційного банку й Кредитної 
установи для відбудови (KfW)

77
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11416/08-06 Доручення44148/3/1-18
(Г. Пліс) Про звернення ТОВ "Новомиколаївська 
сонячна електростанція" щодо питань проведення 
державної експертизи землевпорядної документації

78
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11418/08-06 Доручення13342/215/1-18
(В. Гройсман) Про впорядкування графіку 
проведення перевірок діяльності місцевих 
держадміністрацій

79
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11419/08-06 Доручення36423/6/1-18
(В. Гройсман) Про проведення конференції "Нова 
індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу" 
11.12.2018

80
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11420/08-06 Доручення24100/4/1-17
(С. Кубів) Про завершення будівництва 
фортифікаційних споруд

81
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11421/08-17 Лист22559/0/2-18
(О. Ілляшенко) Про підготовку планів роботи

82
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11422/08-06 Доручення46380/1/1-18
(П. Розенко) Про забезпечення прав осіб з 
інвалідністю

83
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ 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

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11205/08-22 Лист20-09/1-
ПАТ "УКРПОШТА"
Про надання інформації щодо введення в дію 
новобудов та присвоєння їм нових поштових адрес

84
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

11380/08-20 Лист5/4-13/12593-18
Про ефективне та цільове використання коштів 
державного бюджету замовниками

85
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11426/08-39 Лист5/4.1-15/12687-1
Про надання інформації щодо проведення заготівлі 
деревини

86
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

11179/08-37 Лист4501-06/50284-0
Про участь у семінарі з питань фахового 
туристичного супроводу 06.12.2018 (м. Київ)

87
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11417/08-21 Лист3622-06/51058-0
Про запровадження державної реєстрації 
транспорту та видачі посвідчення водія через 
центри надання адміністративних послуг

88
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

11323/08-24 Лист22/5.1-5048-18
Про надання інформації щодо наявних житлових 
потреб внутрішньо переміщених осіб

89
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

11394/08-38 Лист12-11/2011
Про розміщення соціальної реклами

90
20.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство культури

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11295/08-37 Лист800/33/15-18
Про проведення Всеукраїнської конференції 
"Імплантація Конвенції про охорону нематеріальної 
культурної спадщини" 11.12.2018 м.Київ

91
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11388/08-37 Лист5586/18-5/13-18
Про проведення семінару з обговорення 
проблематики збору статистичних даних, та 
розробки методології картографування ромського 
населення в Україні 27-28.11.2018

92
21.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

11310/08-34 Лист9084/14
Про участь у Всеукраїнській конференції 
28.11.2018 (м. Київ)

93
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11313/08-34 Лист9027/7.1
Про участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту 
20.12.2018 (м. Київ)

94
19.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

11209/08-27 Лист7/14.3/12598-18
(Г.Зубко) Про стан забезпечення містобудівною 
документацією

95
15.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11260/08-34 Лист7/19.1/12730-18
Про реалізацію проектів "Будівництво футбольних 
полів"

96
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11271/08-19 Лист7/36/12789-18
Про створення агенцій регіонального розвитку

97
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11339/08-19 Лист7/19.3/12890-18
Про проведення селекторної наради 26.11.2018

98
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11346/08-20 Лист7/7.1/12891-18
Про надання пропозицій стосовно розподілу 
бюджетних асигнувань загального та спеціального 
фондів державного бюджету в розрізі 
інвестиційних програм (проектів) за рахунок 
коштів ДФРР

99
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11351/08-20 Лист7/19.3/11300-18
Про витяги з наказів Мінрегіону № 267 від 
10.10.2018 та № 273 від 15.10.2018

100
23.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11382/08-20 Лист7/9.5/12923-18
Про Звіт щодо використання коштів бюджетної 
програми "Питна вода України"

101
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11216/08-28 Лист21706/0/2-18/29
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 11.07.2018 № 
551"

102
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11268/08-28 Лист22366/0/2-18/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

103
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11347/08-35 Лист22684/0/2-18/61
Про визначення потреби щодо обсягів допомоги 
"пакунок малюка" на 2019 рік

104
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11348/08-24 Лист4367/0/5-18/22
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення гр. Дорбіна Ю.О. щодо 
отримання житла

105
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

11349/08-28 Лист22715/0/2-18/28
Про фінансування органів соціального захисту 
населення

106
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство фінансів

11215/08-20 Лист07010-07-6/2983
Про оплату праці педагогічних працівників

107
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11258/08-20 Лист07010-07-6/3009
Про використання у 2018 році коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

108
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11266/08-20 Лист07050-20-10/299
Про потребу у видатках на заробітну плату 
працівникам закладів охорони здоров'я

109
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11350/08-20 Лист05110-14-6/3025
Про схвалення Урядом проекту державного 
бюджету на 2019 рік, підготовленого до другого 
читання

110
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

11231/08-19 Лист01-7650/36
Про сприяння у відборі проектів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР

111
14.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11232/08-20 Лист01-7649/40
Про фінансування природоохоронного заходу в м. 
Бердянськ

112
14.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11401/08-30 Лист001-7820/40
Про надання висновку щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

113
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11402/08-30 Лист001-7821/40
Про надання висновку щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

114
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Запорізька міська рада

11194/08-37 Розпорядження352 р
Про організацію та проведення Туристичного 
Бізнес Форуму–2018 та затвердження складу 
організаційного комітету з підготовки та 
проведення Туристичного Бізнес Форуму–2018

115
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11195/08-32 Лист08/03-29/03138
Про передачу до комунальної власності міста 
обладнання для облаштування інтерактивного 
робочого міста вчителя для початкової школи

116
15.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

11193/08-43 Лист03-01-11/2834
Про нагородження Джуган Н.В.

117
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська міська рада

11390/08-43 Лист3079/02.1-12
Про нагородження Коноваленка Ю.А.

118
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

11385/08-22 Листб/н
БОТІЇВСЬКА ОТГ
Про відкриття автобусного маршруту Мелітополь - 
Ботієво

119
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

17
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11312/08-08 Депутатське звернення21/11/18-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про використання коштів на купівлю службових 
квартир для працівників прокуратури

120
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11341/08-08 Депутатське звернення78
ДОР БЄЛІКОВ О.Ю.
Про встановлення зупинок громадського 
транспорту в Чернігівському районі

121
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11353/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про висновки робочої групи

122
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

11200/08-54 Розпорядження168-р
Про скликання двадцять п'ятої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання 
22.11.2018

123
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11404/08-54 Рішення5
Про План діяльності Запорізької обласної ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

124
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11405/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до обласної Програми 
виконання завдань і заходів Державної цільової 
програми «Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року, затвердженої рішенням обласної ради від 
22.11.2012 №18, зі змінами

125
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18
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11406/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
«Назустріч людям» на 2015 - 2019 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2014 №28, зі змінами та доповненнями

126
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11407/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку культури Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 01.03.2018 №60 (зі змінами)

127
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11408/08-54 Рішення13
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2018 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 30.11.2017 №37, зі змінами та 
доповненнями

128
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11409/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін і доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 №56, зі змінами та 
доповненнями

129
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11410/08-54 Лист4916/01-27
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про проведення Міжнародного 
конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької творчості 
"Перлина Fest"

130
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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11327/08-08 Депутатське звернення384
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про внесення пропозицій до проектів рішень 
обласної ради

131
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11328/08-08 Депутатське звернення382
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
20.11.2018

132
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11375/08-08 Депутатське звернення60
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки на рекомендації від 19.11.2018

133
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11376/08-08 Депутатське звернення61
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки на рекомендації від 19.11.2018

134
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11377/08-08 Депутатське звернення62
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки на рекомендації від 19.11.2018

135
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11378/08-08 Депутатське звернення63
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про висновки на рекомендації від 19.11.2018

136
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11381/08-08 Депутатське звернення386
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо видатків в проекті 
обласного бюджету на 2019 рік

137
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11397/08-08 Депутатське звернення387
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
22.11.2018

138
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11403/08-08 Депутатське звернення388
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.11.2018

139
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

11304/08-43 Лист1/07-01-616
Про нагородження Іванова І.Є.

140
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11364/08-22 Лист1/13-01-615
Про припинення незаконної діяльності нелегальних 
перевізників

141
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

11357/08-22 ЛистZp03.2-Сл-12983
Про номінації природного газу з 01.12.2018

142
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

11189/08-22 Лист001-43/17032
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

143
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11190/08-22 Лист001-43/17034
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

144
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11191/08-22 Лист001-43/17102
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

145
15.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

21
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11192/08-22 Лист001-43/17227
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

146
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11362/08-22 Лист001-43/17303
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

147
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

11206/08-48 Лист3/29/6-2879
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про юридичну та поштову адресу

148
12.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11334/08-48 Лист5048
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про виділення новорічних подарунків для дітей 
військовослужбовців

149
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11363/08-48 Лист3/33/24-3007
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання дітям військовослужбовців квитків на 
новорічні програми

150
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11366/08-43 Лист37/1829
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Шиліна В.О. (інші)

151
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11177/08-40 Лист01/226
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАСНГАЗ"
Про встановлення права власності на земельну 
ділянку

152
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11238/08-43 Лист1/1204
ТОВ "ДНІПРОКЕРАМІКА"
Про нагородження Лободи О.І.

153
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11239/08-43 Лист1/1206
ТОВ "ДНІПРОКЕРАМІКА"
Про нагородження Ковтуна Д.А.

154
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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11244/08-22 Лист16/11-18
ТОВ "КП КОЛЬОРМЕТ"
Про обстеження промислового майданчика

155
16.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11251/08-40 Лист314
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Ярослава Мудрого, 2-п в м. Бердянськ

156
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11252/08-40 Лист315
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Ярослава Мудрого, 2 в м. Бердянськ

157
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11253/08-40 Лист316
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Ярослава Мудрого, 2-л м. Бердянськ

158
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11254/08-40 Лист317
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Ярослава Мудрого, 2-с в м. Бердянськ

159
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11255/08-40 Лист318
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по 
Мелітопольському шоссе, 144 в м. Бердянськ

160
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11256/08-40 Лист319
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Макарова, 77А в м. Бердянськ

161
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11257/08-40 Лист323/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про роз'яснення щодо проекту землеустрою зі 
встановлення меж прибережної захисної смуги 
уздовж Азовського моря

162
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11274/08-22 Лист16/11-18
ТОВ "КП КОЛЬОРМЕТ"
Про обстеження промислового майданчика

163
16.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11275/08-22 Лист19/11-18
ТОВ "ФЕРУМБРУХТ"
Про обстеження промислового майданчика

164
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11333/08-43 Лист3746
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Журавльова В.Г. (та інші)

165
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11342/08-40 Лист221
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про згоду на розробку технічної документації із 
землеустрою

166
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11369/08-43 Лист0891
ТОВ "АСКЕТ ШИППІНГ"
Про відправлення відзнаки Русіну Д.А.

167
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11424/08-40 Лист166/2018
ТОВ "ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - 
ГЕО"
Про погодження проекту землеустрою

168
22.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11198/08-22 Лист13/1679
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про чергове обстеження гідротехнічних споруд 
Дніпровської ГЕС Міжвідомчою комісією у 2019 
році

169
12.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11233/08-22 Лист46
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВКП ДП "УКРДІПРОДОР"
Про співпрацю у сфері проектування 
автомобільних доріг та вулиць населених пунктів

170
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11361/08-22 Лист83
ОК СГТ "ЕЛЕКТРИК"
Про передачу трансформатора та мереж

171
16.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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11396/08-40 Лист35
МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МАЛОКАТЕРИНІВСЬКЕ"
Про погодження на отримання у користування 
мисливських угідь

172
06.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11273/08-43 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФЕЛІКСА КУСАЄВА 
"ФЕНІКС"
Про нагородження Кусаєва Ф.

173
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11329/08-43 Листб/н
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ"
Про нагородження Ляпіна О.В. (та інші)

174
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

11368/08-49 Лист946/18-Вих 321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про копію рішення суду щодо КЗ "Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини"

175
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11411/08-49 Лист321/1395/18
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Крамаренко Л.А., 
Рудкіної Н.П.

176
20.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11207/08-20 Лист149
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про освоєння коштів

177
15.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

11301/08-16 Лист04-01/2847
(В. Ковальчук) Про заходи з відзначення Дня 
Гідності та Свободи 21.11.2018

178
19.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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11302/08-16 Лист04-01/2857
(В. Ковальчук) ГО "ГРОМАДСЬКИЙ 
МОНІТОРИНГ"
Про скаргу на дії посадових осіб Михайлівської 
РДА

179
19.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

11392/08-16 Лист02-01/1927
(І. Райнін) Про офіційний візит в Україну 
Президента Латвійської Республіки Р. Вейоніса 
23-25.11.2018

180
21.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Президент України

11292/08-02 Указ354/2018
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівника соціальної сфери

181
02.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

11218/08-20 Лист3767/01-25
Про припинення діяльності відділення ТВБВ № 
10007/0351-ЗОУ АТ "Ощадбанк" в селах 
Бердянського району

182
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

11425/08-29 Лист01-22/1530
Про неналежний стан проведення ремонтних робіт 
на протирадіаційних укриттях

183
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

11279/08-42 Лист01-01-31/519
Про погодження надбавки за інтенсивність праці

184
16.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

11221/08-42 Лист01-40/1210
Про виплату надбавки Іванову Д.Ю.

185
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Гуляйпільська райдержадміністрація

11277/08-22 Лист292/01-27
Про засідання конкурсного комітету з визначення 
перевізника

186
08.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11307/08-27 Лист01-25/1066
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

187
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

11240/08-42 Лист03-34/0671
Про погодження встановлення надбавки Стуленю 
О.В.

188
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

11170/08-20 Лист01-01-16/0977
Про гарантію співфінансування проекту

189
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11384/08-20 Лист01-01-16/0990
Про затвердження іншої субвенції спеціального 
фонду

190
21.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

11270/08-42 Лист01-24/700
Про погодження надбавки Проценку М.Г.

191
15.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

11237/08-43 Лист01-26/0885
Про нагородження Чеберка А.І. (та інші)

192
16.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11220/08-42 Лист01-06/934
Про виплату надбавки Романенко Н.А.

193
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

11345/08-42 Лист01-12/167
Про встановлення надбавки Ревуту В.Ф.

194
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

11230/08-42 Лист01-11/0664
Про погодження надбавки Сушку Б.В.

195
16.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

11176/08-43 Лист01-14/211
Про оголошення подяки Прем'єр-міністра України 
Шляхтіній Л.В.

196
15.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райрада

11171/08-08 Депутатське звернення260/01-20
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати та енергоносіїв

197
12.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

11178/08-27 Лист982
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів під час розроблення 
містобудівної документації

198
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11245/08-27 Лист961
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Титове..."

199
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури 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

11246/08-27 Лист962
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Олексіївка..."

200
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11247/08-27 Лист963
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Смирнове..."

201
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11248/08-27 Лист964
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Вершина 
Друга..."

202
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11249/08-27 Лист965
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Зелений гай..."

203
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11250/08-27 Лист966
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації "Генеральний план с. Зразкове..."

204
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11269/08-20 Лист276-11-18
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення до бюджету на будівництво 
амбулаторій в с. Воскресенка

205
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11276/08-20 Лист01-69/1002
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для КЗ "Комишуваський 
будинок дитячої та юнацької творчості"

206
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11359/08-27 Лист486
ЄЛИСЕЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

207
15.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11413/08-20 Лист220/0111
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт Будику культури 
смт.Нововасилівка

208
16.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

11336/08-31 Доповідна записка13д/04-01
Про надання дозволу на укладення прямого 
договору

209
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

11365/08-22 Лист915/02
Про пропозиції щодо включення питань в порядок 
денний

210
20.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

11389/08-42 Лист06/36-191
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Разуваєвій І.В. (та інші)

211
20.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

11338/08-43 Лист01-28/0585
Про нагородження Мурашко В.О.

212
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області
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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

11367/08-49 Лист22-ц/807/62/18
Про копію постанови з розгляду справи Желтухова 
М.О.

213
16.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

11379/08-40 Лист3068/9/08-01-12-
Про набуття права на земельну ділянку ТОВ 
Запорізький залізорудний комбінат"

214
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

11299/08-28 Лист05/03.4-05/8484
Про розміщення інформації щодо комплексних 
заходів, спрямованих на детінізацію зайнятості та 
доходів населення

215
05.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11174/08-46 Лист2655/01/08-2018
Про укладання договорів з Управлінням державної 
охорони

216
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11241/08-46 Лист1965/43/27/2/201
Про організацію охорони адміністративних 
будівель

217
14.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11286/08-46 Лист11431/6-2018
Про дозволи на здійснення операцій з відходами 
ПрАТ "ЗЗРК"

218
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

11297/08-19 Лист10.1-03/567/05-1
Про Додаткову угоду щодо взаємообміну 
інформаційними ресурсами між Державною 
службою статистики і Запорізькою ОДА

219
19.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

11372/08-46 Лист12.1-19/9912
Про результати перевірки стану правової роботи в 
Вільнянській РДА

220
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11373/08-46 Лист12.1-19/9911
Про результати перевірки стану правової роботи в 
Управлінні соціального захисту населення 
Мелітопольської РДА

221
22.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11228/08-49 Ухвала908/26/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

222
12.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

11175/08-48 Лист424/пр
Про виконання державного завдання з призову на 
строкову військову службу

223
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11285/08-48 Лист1868/3
Про результати організації і ведення військового 
обліку в райадміністрації Запорізької міської ради 
по Дніпровському району

224
16.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11315/08-48 Лист1890
Про створення запасу пально-мастильних 
матеріалів

225
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11412/08-43 Лист1909
Про нагородження Касьяненка О.Ю. (інші)

226
23.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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

11296/08-43 Лист215-р
Про нагородження Іванова І.Є.

227
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11284/08-43 Лист02-38/36114/18
Про нагородження Єфіменко В.А. (та інші)

228
20.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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11197/08-46 Лист7814/74-2018
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копії Аудиторського звіту Вільнянскої 
РДА

229
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11223/08-46 Лист8247/52-2018
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів "Bill Oil" та 
"UPG" для розміщення автомобільних 
газозаправних пунктів

230
19.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11224/08-46 Лист7211/52-2018
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про перевірку додержання вимог екологічного 
законодавства при будівництві "Приморської 
вітроелектростанції" на земельних ділянках, 
розташованих на території Приморського району

231
28.10.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11225/08-46 Лист
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів 
"AVANTAG 7" для розміщення автомобільної 
газозаправної станції

232
24.10.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11226/08-46 Лист7610/52-2018
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів "Bill Oil" та 
"UPG" для розміщення автомобільних 
газозаправних пунктів

233
22.10.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11234/08-22 Лист25-01/06-1226
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАГЛЯДУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про визначення балансоутримувачів об'єктів 
електричних мереж

234
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11330/08-49 Лист10692
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про відкриття виконавчого провадження щодо 
Хасанової А.М.

235
16.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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11398/08-46 Лист60/6-11765/18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів з питань придбання 
квартир для дітей-сиріт

236
13.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11428/08-46 Лист11814/46/-/04-20
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про взяття на облік на зняття з квартирного обліку 
Сергієнка В.П.

237
15.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

11169/08-46 Лист99-2598-17
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволів ТОВ "Євро 
Пауер" для розміщення автомобільного 
газозаправного пункту

238
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11199/08-46 Лист1-10917вих-18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо заборгованості із 
заробітної плати на ДП "Хлібна база № 74"

239
16.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11314/08-46 Лист1.1-10766вих.18
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин ДУ 
"Веселівський виправний центр (№ 8)"

240
16.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11335/08-46 Лист42-149-18/10
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин об'єктами АЗС та АГЗП

241
14.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11308/08-43 Лист11-1223вих-18
Про нагородження Божинського С.В. (та інші)

242
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

11311/08-46 Лист6288/39/107/01-2
Про надання інформації щодо Козакул Х.Г.

243
15.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Управління патрульної поліції в Запорізькій області

11201/08-46 Лист18302/41/32/03-2
Про дорожньо-транспортну пригоду 13.11.2018

244
14.11.2018від

№
від 19.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11287/08-46 Лист18632/41/32/01-2
Про надання інформації щодо ділянки 
автомобільної дороги О080720

245
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11288/08-46 Лист18633/41/32/01-2
Про надання інформації щодо ділянки 
автомобільної дороги по вул. Магістральній в м. 
Пологи

246
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11289/08-46 Лист18634/41/32/01-2
Про надання інформації щодо ділянки 
автомобільної дороги О081491

247
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11290/08-46 Лист18635/41/32/01-2
Про надання інформації щодо ділянки 
автомобільної дороги Скелювате - Трудове 
Токмацького р-ну

248
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11354/08-46 Лист18513/41/32/01-2
Про утримання ділянки вулично-шляхової мережі 
від с. Водяне до с. Іванівка 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну

249
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11355/08-46 Лист18515/41/32/01-2
Про надання інформації щодо ділянки 
автомобільної дороги по вул. Магістральній в м. 
Пологи

250
19.11.2018від

№
від 22.11.2018
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11272/08-43 Лист59/13-5022нт
Про нагородження Семененка О.М. та інших

251
19.11.2018від

№
від 20.11.2018
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

35



№
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

11293/08-07 Постанова218
Про Перелік політичних партій, якими прийнято 
рішення про участь їхніх місцевих організацій у 
місцевих виборах 23 грудня 2018 року

252
18.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

11303/08-45 Лист21-38-2005
Про надання переліку регіональних друкованих 
засобів масової інформації

253
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

11395/08-07 Постанова219
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

254
20.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11400/08-29 Лист1093-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про проведення навчання 17-28.12.2018 (м. Київ)

255
16.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

11337/08-22 Лист2917/1/13-5
Про участь у семінарі "Кошторисне ціноутворення 
в дорожньому господарстві" 06-07.12.2018 (м. 
Черкаси)

256
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11387/08-22 Лист2940/3/7.1-6
Про засідання штабу з питань ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах 
26.11.2018

257
21.11.2018від

№
від 23.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

11324/08-41 Лист4914/23/5
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2019 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки"

258
21.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

11306/08-22 Лист10821/17.2/7-18
Про участь у засіданні щодо тарифів на 
електроенергію 23.11.2018 (м. Київ)

259
20.11.2018від

№
від 21.11.2018
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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