
Інформація
про вхідні документи виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області  

за період з 03 по 14 вересня 2018 року

Кореспондент Дата Зміст (ключові слова) Тематика

1 Лист 03992\02-20-1 03.09.2018 31-08/2018 31.08.2018 паперова

2 Лист ЗОДА 03993\02-45-1 03.09.2018 0000 03.09.2018 різне паперова

3 Лист 03994\02-41-1 03.09.2018 Малахов В.А. 0000 03.09.2018 паперова

4 Лист 03995\02-15-1 03.09.2018 Скальський Володимир 0000 01.09.2018 паперова

5 03.09.2018 01-14/37-02 30.08.2018 різне паперова

6 03997\02-36-1 03.09.2018 08-46/2996 03.09.2018 паперова

№ з/
п

Розпорядник інформації - виконавчий 
комітет

Вихідний 
номер

Тип, носій 
інформації

Форма 
зберіган-

ня 
докумен-

та

Місце  
зберігання 
документа

Вид 
докумен-та

Реєстрацій-
ний  номер

Дата 
реєстрації

Проект GIZ "Ініціативи 
інфраструктурної 
програми для України. 
Підтримка громад"

Про проведення  
Українсько-польського-
німецького форума для 
аніматорів молодіжного 
обміну 

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

ЗОДА Відділ роботи із 
зверненнями громадян 
апарату 
облдержадміністрації

Про розміщення в місцевих 
ЗМІ оголошення про 
проведення   «гарячої» 
телефонної лінії 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Повідомлення про 
розміщення  інформаційних 
наметів

діяльність 
політичних 
блоків, партій, 
рухів 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Концепція ефективної 
дворівневої системи 
сортування відходів

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Службова 
записка

03996\02-
служ-3

Управління соціального 
захисту населення ММР

Про доступ до узагальнених 
даних

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про надання інформації 
щодо  стану виконання 
Плану заходів з реалізації 
Концепції боротьби з 
тероризмом 

взаємодія з 
правоохоронни
ми органами

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



7 Відповідь 03998\02-41-4 03.09.2018 КП "Водоканал" 2196 27.08.2018 Відповідь на вихідний лист паперова

8 03999\02-46-1 03.09.2018 0000 03.09.2018 різне паперова

9 03.09.2018 03.09.2018 паперова

10 Інформація 04001\02-39-1 03.09.2018 01-15/120 28.08.2018 паперова

11 Лист 04002\02-13-1 03.09.2018 0000 03.09.2018 паперова

12 03.09.2018 0000 31.08.2018 Про запланований візит паперова

13 Лист ЗОДА 04004\02-30-1 03.09.2018 08-28/2971 31.08.2018 паперова

14 Відповідь 04005\02-30-4 03.09.2018 19.07.2018 Відповідь на вихідний лист паперова

15 Лист 04006\02-12-1 03.09.2018 877 28.08.2018 оподаткування паперова

внутрішня 
політика та 
зв"язок з 
громадськістю 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Телефоногра
ма 

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про зміну місця проведення 
виїзного засідання колегії 
ЗОДА 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Службова 
записка

04000\02-
служ-1

Служба у справах дітей 
ММР

01-08/2-
2125-01

Про скликання 
позачергового засідання 
виконавчого комітету 

захист прав 
дітей

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Відділ охорони здоров"я 
ММР

Про виконання умов 
контракту 

робота з 
кадрами

текстовий 
документ

загальний     
              
відділВсеукраїнька 

громадська організація 
"Клуб мерів"

Про проведення в м. Києві   
конференції Reimagine 2018 

інформаційні 
технології

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Доповідна 
записка

04003\02-доп-
1

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів ради

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація

Про нагородження 
переможців  конкурсу 
«Батько року»

відзначення та 
нагородження

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольське 
об"єднане управління 
пенсійного фонду 
України в Запорізькій 
області  

6489/10.1-
13

пенсійне 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольська 
дистанція колії 
Регіональної філії 
"Придніпровська 
залізниця" ПАТ 
"Українська залізниця"

Про надання інформації 
щодо ставок податку на 
землю

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



16 Лист 04007\02-12-1 03.09.2018 863 28.08.2018 оподаткування паперова

17 Лист 04008\02-29-1 03.09.2018 944 23.08.2018 паперова

18 Лист 04009\02-24-4 03.09.2018 225 31.08.2018 Відповідь на лист паперова

19 04010\02-11-6 03.09.2018 15.08.2018 паперова

20 04011\02-10-5 03.09.2018 16.08.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

21 04012\02-11-6 03.09.2018 Гр. Ткаченко О. І. 0000 27.08.2018 паперова

22 04013\02-47-4 03.09.2018 30.08.2018 паперова

23 04014\02-11-5 03.09.2018 320/280/18 23.08.2018 паперова

24 Рішення суду 04015\02-11-6 03.09.2018 09.08.2018 паперова

Мелітопольська 
дистанція колії 
Регіональної філії 
"Придніпровська 
залізниця" ПАТ 
"Українська залізниця"

Про надання інформації 
щодо ставок податку на 
нерухоме майно

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Військова частина А 
3840 (м.Мелітополь-7)

Про виключення зі списку  
службового житла

житлове 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділВідокремлений 

структурний підрозділ 
"Мелітопольський 
коледж Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету" (коледж 
ТДАТУ)

охорона 
навколишнього 
природного 
середовища

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Копія 
рішення суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 
(міський суд)

320/3169/18
/11366/2018

Про задоволення у повному 
обсязі позову 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 
(міський суд)

320/5954/16
-а

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Заява до 
судового 
органу

Заява  в  задоволенні 
позовних вимог

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запит 
судового 
органу

Якимівський районний 
суд Запорізької області

2/330/626/2
018

Про надання інформації про 
реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця проживання

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Копія ухвали 
суду

Дніпропетровський 
Апеляційний 
Адміністративний суд

Про залишення без руху 
рішення

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/4210/18 Про задоволення позовної 
заяви 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



25 04016\02-11-6 03.09.2018 19.07.2018 паперова

26 04017\02-10-1 03.09.2018 13.08.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

27 04018\02-10-6 03.09.2018 21.08.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

28 04019\02-11-6 03.09.2018 16.08.2018 Про задоволення заяви паперова

29 Лист ЗОДА 04020\02-31-1 04.09.2018 08-35/2992 03.09.2018 паперова

30 Лист 04021\02-20-1 04.09.2018 0000 04.09.2018 Про стажування паперова

31 Лист 04022\02-13-1 04.09.2018 224/2 03.09.2018 Про  робочу поїздку паперова

32 Лист 04023\02-13-1 04.09.2018 Ресурсний центр ГУРТ 0000 04.09.2018 паперова

33 Лист 04024\02-15-1 04.09.2018 0000 04.09.2018 паперова

34 Лист 04025\02-20-1 04.09.2018 0000 03.09.2018 паперова

35 Лист 04026\02-45-1 04.09.2018 20918 02.09.2018 різне паперова

Копія ухвали 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/3769/16
-ц

Про задоволення заяви 
представника 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділПовістка про 

виклик до 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/4005/17 текстовий 
документ

загальний     
              
відділПовістка про 

виклик до 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/7597/15
-ц

текстовий 
документ

загальний     
              
відділКопія 

рішення суду
Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/2352/18 правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділЗапорізька обласна 

державна адміністрація 
Про проведення  виїзного 
обласного 
короткострокового семінару 

захист прав 
дітей

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Фундація місцевої 
демократії - 
регіональний центр у 
Любліні

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Проект "Партнерство 
для розвитку міст" 
(Проект ПРОМІС)

зовнішньо-
економічна 
діяльність

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Про можливість подання 
заявки на отримання гранту

зовнішньо-
економічна 
діяльність

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

ТОВ Інститут 
Укржитлоексплуатація

Про проведення  в м. Києві 
семінару

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Кедайняйський 
районний муніципалітет

Програма відвідування 
міського фестивалю 
Кедайняй

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Громадська організація 
"Міжрайонна спілка 
учасників АТО" м. 
Мелітополь

Про надання в  приміщення  
для проведення загальних 
зборів

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



36 Лист 04027\02-16-1 04.09.2018 КП "Водоканал" 2324 03.09.2018 паперова

37 Лист ЗОДА 04028\02-45-1 04.09.2018 08-51/2997 03.09.2018 різне паперова

38 Лист ЗОДА 04029\02-37-1 04.09.2018 08-48/2989 03.09.2018 паперова

39 Лист 04030\02-13-1 04.09.2018 Фундація CEASC 0000 04.09.2018 паперова

40 Лист 04031\02-15-1 04.09.2018 1066 04.09.2018 паперова

41 Лист 04032\02-45-1 04.09.2018 31.08.2018 різне паперова

42 Лист 04033\02-44-1 04.09.2018 26-10/79 27.08.2018 паперова

43 04034\02-11-1 04.09.2018 0000 01.09.2018 Відповідь на відзив паперова

44 04035\02-29-1 04.09.2018 0000 30.08.2018 Про надання копії ордеру паперова

45 Лист 04036\02-45-1 04.09.2018 0000 04.09.2018 різне паперова

Про визначення замовника 
розроблення технічної 
документації 

земельні 
питання

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Щодо використання системи 
web-інтерфейсу 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про відміну проведення 
селекторної
наради 

призов, 
військова 
служба  

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Про проведення в м. Києві 
тренінгу 

зовнішньо-
економічна 
діяльність

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Костянтинівська 
сільська рада 
Мелітопольського 
району

Про вирішення питання 
щодо облаштування 
зупиночного комплекту 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Департамент захисту 
економіки управління 
захисту економіки в 
Запорізькій області 
Національна поліція 
України

4699/39/101
/01-2018

Про надання довідки-
характеристики

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Компанія "Сенсорні 
системи України"

Про розгляд можливості 
встановлення сенсорного та 
інтерактивного обладнання

адміністративн
і послуги

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Відповідь на 
відзив 

Гр. Ніколаєнко Олексій 
Олексійович

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділКонтрольний 

лист
Адвокат Івашина Аріна 
Анатоліївна

житлове 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділБлагодійна організація 

"Благодійний фонд "Все 
можливо"

Про надання приміщення  
для проведення тренінгу 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



46 Лист 04037\02-45-1 04.09.2018 2 04.09.2018 різне паперова

47 Лист 04038\02-15-5 04.09.2018 КП "Водоканал" 2341 04.09.2018 паперова

48 Лист 04039\02-35-1 04.09.2018 0000 04.09.2018 паперова

49 04040\02-47-1 04.09.2018 04-21/1197 31.08.2018 паперова

50 Лист 04041\02-45-1 04.09.2018 232 04.09.2018 Про виділення транспорту різне паперова

51 Лист 04042\02-42-1 04.09.2018 01-28/1206 04.09.2018 паперова

52 Лист ЗОДА 04043\02-45-1 04.09.2018 0000 04.09.2018 різне паперова

53 Лист 04044\02-45-3 05.09.2018 Відділ культури ММР 01-06/610 04.09.2018 різне паперова

Благодійна організація 
"Благодійний фонд 
"Романа Романова"

Про проведення  родинного 
свята «Ярмарка проектів 
«Бюджет участі» 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Про сприяння в організації 
проведення наради

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольське 
об"єднане управління 
пенсійного фонду 
України в Запорізькій 
області 

Графік особистого прийому 
громадян 

інформаційне 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Управління державної 
реєстрації Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Запорізькій області

Про надання інформації про 
учасника онлайн-семінару 

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Комунальний заклад 
"Мелітопольська 
спеціалізована школа-
інтернат ІІІ ступеня 
"Творчість"

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський 
державний педагогічний 
університет 
ім.Б.Хмельницького 

Про відзначення колективу  
почесною грамотою 

відзначення та 
нагородження

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

ОДА Відділ роботи із 
зверненнями громадян 
апарату 
облдержадміністрації

Про перенесення дати 
проведення «гарячої» 
телефонної лінії 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Про надання сувенірної 
продукції з брендом міста 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



54 Лист 04045\02-29-6 05.09.2018 04.09.2018 паперова

55 Лист 04046\02-23-1 05.09.2018 381 05.09.2018 паперова

56 Лист 04047\02-12-1 05.09.2018 04.09.2018 фінансування паперова

57 Лист 04048\02-15-1 05.09.2018 54-44/1297 04.09.2018 паперова

58 04049\02-13-1 05.09.2018 05.09.2018 паперова

59 Лист 04050\02-09-6 05.09.2018 500/02-09 05.09.2018 Доручення паперова

60 Лист 04051\02-09-4 05.09.2018 500/02-09 05.09.2018 Доручення паперова

61 Лист 04052\02-09-5 05.09.2018 500/02-09 05.09.2018 Доручення паперова

62 Лист 04053\02-09-7 05.09.2018 500/02-09 05.09.2018 Доручення паперова

63 Лист 04054\02-09-3 05.09.2018 500/02-09 05.09.2018 Доручення паперова

Служба у справах дітей 
ММР

01-08/2-
2138-03

Про постановку на облік 
громадян (неповнолітніх), 
що потребують поліпшення 
житлових умов 

житлове 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольська 
загальноосвітня школа 
1-3 ступенів № 24

Про надання дозволу на 
списання 

управління 
майном

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольське 
управління Державної 
казначейської служби 
України Запорізької 
області

02-18/326-
2605

Інформація про повернення  
коштів

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський 
міський район 
електричних мереж 

Про заплановане 
відключення споживачів-
боржників

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація

06742/08-
51

Про надання інформації 
щодо наявних мереж 
інформаційно-
телекомунікаційних систем 

інформаційні 
технології

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольська міська 
рада

організація 
діяльності 
міської ради

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольська міська 
рада

організація 
діяльності 
міської ради

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольська міська 
рада

організація 
діяльності 
міської ради

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольська міська 
рада

організація 
діяльності 
міської ради

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольська міська 
рада

організація 
діяльності 
міської ради

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



64 04055\02-36-1 05.09.2018 05.09.2018 паперова

65 04056\02-31-1 05.09.2018 1270/04 05.09.2018 освіта паперова

66 Лист 04057\02-37-1 05.09.2018 53 05.09.2018 паперова

67 Лист ЗОДА 04058\02-12-1 05.09.2018 08-28/3023 05.09.2018 паперова

68 04059\02-11-6 05.09.2018 0000 30.08.2018 Відповідь на відзив   паперова

69 Лист 04060\02-33-1 05.09.2018 0000 05.09.2018 культура паперова

70 Лист 04061\02-11-5 05.09.2018 43548 23.08.2018 паперова

71 Лист 04062\02-11-5 05.09.2018 42676 15.08.2018 паперова

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

07994/08-
46

Про  забезпечення надійної 
охорони адміністративних 
будівель місцевих органів 
виконавчої влади 

взіємодія з 
правоохоронни
ми органами

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

ОДА Обласний центр 
соціальних служб для 
сім"ї, дітей та молоді

Про надання документів   
для отримання електронних 
книжок

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Військова частина 3033 
Літер "М"

Про розміщення особового 
складу другого патрульного 
батальону

призов, 
військова 
служба    

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про проведення   чергового 
засідання Комісії ОДА 

бюджет, 
фінансування

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Відзив на 
апеляційну 
скаргу

Синявська Олена 
Олександрівна

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Дитячий танцювально-
театральний проект 
"Діти-змін"

Про надання дозволу на 
організацію та проведення  
танцювально-театрального 
спектаклю «Всі дороги 
ведуть до людей» 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський 
міськрайонний відділ 
державної виконавчої 
служби Головного ТУ 
юстиції у Запорізькій 
області 

Постанова про відкриття 
виконавчого провадження 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський 
міськрайонний відділ 
державної виконавчої 
служби Головного ТУ 
юстиції у Запорізькій 
області 

Постанова про повернення 
виконавчого документа 
стягувачу 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



72 Лист 04063\02-11-5 05.09.2018 44161 29.08.2018 паперова

73 Лист 04064\02-11-5 05.09.2018 43822 27.08.2018 паперова

74 Лист 04065\02-45-1 05.09.2018 55 05.09.2018 різне паперова

75 Лист 04066\02-23-1 05.09.2018 1068 04.09.2018 паперова

76 Лист 04067\02-45-1 05.09.2018 41/Р 05.09.2018 різне паперова

77 Відповідь 04068\02-36-4 05.09.2018 05.09.2018 паперова

78 Лист 04069\02-19-1 06.09.2018 123 04.09.2018 паперова

Мелітопольський 
міськрайонний відділ 
державної виконавчої 
служби Головного ТУ 
юстиції у Запорізькій 
області 

Постанова про закінчення 
виконавчого провадження 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський 
міськрайонний відділ 
державної виконавчої 
служби Головного ТУ 
юстиції у Запорізькій 
області 

Постанова про повернення 
виконавчого документа 
стягувачу 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Громадська організація 
"Українська асоціація 
міст, що навчаються"

Про надання  приміщення  
для проведення тренінгу 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

КУ "Територіальне 
медичне об"єднання 
"Багатопрофільна 
лікарня інтенсивних 
методів лікування та 
швидкої медичної 
допомоги"

Про надання згоди на 
списання основних засобів

управління 
майном

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольське 
Україно-Польське 
культурно-освітнє 
товариство "Полонія"

Про надання можливості 
проведення  Народного 
читання (канун весни) 
Стефан Zeromski 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський відділ 
поліції Головного 
управління 
Національної поліції в 
Запорізькій області 

9741/60/01-
2018

Відповідь на ініціативний 
лист 

взаємодія з 
правоохоронни
ми органами

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

КП "Телерадіокомпанія 
"Мелітополь"

Повідомлення про 
відрядження 

діяльність 
комунальних 
підриємств

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



79 Лист 04070\02-15-1 06.09.2018 ОСББ "Квітень-48" 56 06.09.2018 паперова

80 Лист ЗОДА 04071\02-31-1 06.09.2018 05.09.2018 паперова

81 Лист 04072\02-36-1 06.09.2018 06.09.2018 паперова

82 Лист ЗОДА 04073\02-30-1 06.09.2018 05.09.2018 паперова

83 06.09.2018 686 05.09.2018 благоустрій паперова

84 Лист ЗОДА 04075\02-35-1 06.09.2018 06.09.2018 паперова

85 Лист ЗОДА 04076\02-40-1 06.09.2018 06.09.2018 паперова

86 Лист 04077\02-35-1 06.09.2018 0000 06.09.2018 паперова

87 Лист 04078\02-15-5 06.09.2018 32 06.09.2018 паперова

88 Лист 04079\02-31-1 06.09.2018 06.09.2018 паперова

Про внесення пропозиції до 
плану бюджету міста на 
2019 рік 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

ОДА Департамент 
соціального захисту 
населення 

5038/03.2-
25

Лист Мінсоцполітики 
України від 27.08.2018 
№16649/0/2-18/37

захист прав 
дітей

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський відділ 
поліції Головного 
управління 
Національної поліції в 
Запорізькій області

9771/60/02-
2018

Про надання списку 
уповноважених та  
квартальних м. Мелітополя

взаємодія з 
правоохоронни
ми органами

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

ОДА Департамент 
соціального захисту 
населення 

5031/03.2-
01

Постанова КМУ від 
22.08.2018 № 654 

соціальний 
захист

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Доповідна 
записка

04074\02-доп-
4

Відділ з благоустрою та 
екології ВИК

Про  стан прилеглих 
територій будинків 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділЗапорізька обласна 

державна адміністрація 
07419/08-
06

Про розміщення  інформації 
на власних веб-сайтах, 
акаунтах 

інформаційне 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

08331/08-
45

Про посилення захисту  
автоматизованої 
інформаційно-
телекомунікаційної системи 

ведення 
реєстру 
виборців    

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольське 
об"єднане управління 
пенсійного фонду 
України в Запорізькій 
області 

Інформація для публікації на 
сайті

інформаційне 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Житлово-будівельний 
кооператив №49

Про прокладення 
асфальтного покриття біля 
будинку 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Служба у справах дітей 
ММР

01-08/2-
2178-02

Подання про термінову 
необхідність вжиття заходів 

захист прав 
дітей

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



89 04080\02-10-5 06.09.2018 30.08.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

90 Лист 04081\02-45-1 06.09.2018 01-09/18 06.09.2018 різне паперова

91 06.09.2018 04-05/0370 06.09.2018 паперова

92 Лист АМУ 04083\02-38-1 06.09.2018 1-299 06.09.2018 паперова

93 04084\02-35-1 06.09.2018 03.09.2018 діяльність ЗМІ паперова

Повістка про 
виклик до 
суду

Запорізький окружний 
адміністративний суд

808/2554/18
/25530/18

текстовий 
документ

загальний     
              
відділВП МО "Пласт-

Національної скаутської 
організації України"

Про сприяння у проведенні  
молодіжного заходу 
«Відкриття пластового року-
2018»

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Питання 
інформаційної 
роботи, 
роботи ЗМІ та 
 видавничої 
справи

ОДА Регіональна 
Комісія з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
(ТЕБ та НС)

Протокол №10 від 
04.09.2018 чергового 
засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

цивільний 
захист 
населення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Всеукраїнська асоціація 
органів місцевого 
самоврядування 
"Асоціація міст 
України" (АМУ)

Про надання заявки на 
участь у конкурсі на 
здобуття премії ЮНЕСКО

взаємодія 
органів 
місцевого 
самоврядуванн
я

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація

08390/08-
38

Про надання інформації про 
стан реалізації ЗУ «Про 
реформування державних і 
комунальних друкованих 
засобів масової інформації» 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



94 Лист ЗОДА 04085\02-39-1 06.09.2018 340/03-18 05.09.2018 паперова

95 Лист 04086\02-23-1 06.09.2018 886 05.09.2018 паперова

96 Лист 04087\02-12-1 06.09.2018 05/661 06.09.2018 фінансування паперова

97 Лист 04088\02-42-3 07.09.2018 1/1/1570 03.09.2018 паперова

98 04089\02-47-3 07.09.2018 04-21/1231 06.09.2018 Про надання пояснень паперова

99 Лист 04090\02-16-3 07.09.2018 КП "Водоканал" 2348 05.09.2018 паперова

ОДА Запорізький центр 
перепідготовки і 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
керівників державних 
підприємств, установ та 
організацій

Про проведення  навчання за 
професійною програмою 
підвищення кваліфікації 

робота з 
кадрами      

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

КУ "Мелітопольський 
міський пологовий 
будинок" ММР ЗО

Про надання дозволу на 
списання майна

управління 
майном

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Управління житлово-
комунального 
господарства ММР 

Про виділення додаткових 
асигнувань

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольське 
міськрайонне 
управління ГУ 
Державної служби 
надзвичайних ситуацій 
України в Запорізькій 
області 

Про заохочення 
співробітників ДСНС

відзначення та 
нагородження

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольний 
лист

Управління державної 
реєстрації Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Запорізькій області

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Про сприяння у вирішенні 
питання   щодо погодження 
поділу земельної ділянки

земельні 
питання

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



100 04091\02-25-3 07.09.2018 0872/05-05 07.09.2018 паперова

101 Лист 04092\02-47-3 07.09.2018 06.09.2018 паперова

102 04093\02-11-5 07.09.2018 123 06.09.2018 Відзив на позовну заяву паперова

103 Лист 04094\02-28-3 07.09.2018 ФОП Сагура С. І. 0000 05.09.2018 паперова

104 Лист ЗОДА 04095\02-37-3 07.09.2018 07.09.2018 паперова

105 Лист 04096\02-37-3 07.09.2018 4972 07.09.2018 паперова

106 Лист 04097\02-31-3 07.09.2018 07/09 07.09.2018 паперова

107 04098\02-11-5 07.09.2018 04.09.2018 паперова

108 04099\02-10-3 07.09.2018 31.08.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

109 Лист 04100\02-31-3 07.09.2018 1/11-9398 04.09.2018 освіта паперова

Контрольний 
лист ЗОДА

ОДА Департамент з 
питань цивільного 
захисту населення

Про надання інформації 
щодо утворення 
територіальних формувань 
цивільного захисту   

цивільний 
захист 
населення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Управління державної 
реєстрації Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Запорізькій області

10821-04-
04/4.5-06

Про забезпечення 
дотримання чинного 
законодавства 

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Відзив на 
позовну заяву

ТОВ "Проектно-
будівельна компанія 
"Акві-буд"

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Заява про погодження 
виїзної торгівлі  під час 
святкування Дня міста

торгівельна 
діяльність

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

08430/08-
48

Повідомлення про  
проведення практичних 
навчань

оборонна 
робота

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Мелітопольський 
об"єднаний міський 
військовий комісаріат

Про виділення 
автотранспорту

призов, 
військова 
служба    

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Федерація силового 
екстриму України

Заява про проведення  
командного чемпіонату 
Світу з силового екстриму

фізкультура та 
спорт

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Копія 
постанови 
суду

Апеляційний суд 
Запорізької області

22-ц/
778/1076/18

Про залишення без 
задоволення апеляційної 
скарги 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/7439/16
-ц

текстовий 
документ

загальний     
              
відділМіністерство освіти і 

науки України
Про надання заявки на 
взяття участі у конкурсі на 
здобуття премії ЮНЕСКО

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ



110 04101\02-28-3 07.09.2018 0000 07.09.2018 паперова

111 Лист 04102\02-47-3 07.09.2018 04-39/1257 06.09.2018 паперова

112 Лист 04103\02-13-3 07.09.2018 0000 07.09.2018 паперова

113 Лист 04104\02-33-3 07.09.2018 224 06.09.2018 культура паперова

114 Лист ЗОДА 04105\02-31-3 07.09.2018 06.09.2018 освіта паперова

115 04106\02-46-3 07.09.2018 7/19-8991 05.09.2018 фінансування паперова

116 Лист 04107\02-12-3 07.09.2018 998/01-12 07.09.2018 Про збільшення асигнувань фінансування паперова

117 Лист 04108\02-13-1 10.09.2018 0000 07.09.2018 паперова

Контрольний 
лист 

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської ради

Про надання переліку 
суб’єктів господарювання 
для участі у Покровському 
ярмарку

торгівельна 
діяльність

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Управління державної 
реєстрації Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Запорізькій області

Лист ГУ Державної 
казначейської служби 
України у ЗО від 14.08.2018 
№05.1-08.3/561-8303

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Проект "Партнерство 
для розвитку міст" 
(Проект ПРОМІС)

Про розгляд можливості 
проведення зустрічі 

соціально-
економічний 
розвиток, 
бюджет

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

ФОП-ФО Денисова 
Юлія Олександрівна

Про надання дозволу на 
проведення дитячої вистави 
«Бухта пригод»

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

07669/08-
35

Про забезпечення 
неухильного виконання 
постанови КМУ від 
09.08.2017 №576 

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Контрольна 
факсограма

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 
(Мінрегіонбуд)

Про надання переліку 
об’єктів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок 
бюджетної програми 
«Будівництво футбольних 
полів зі штучним покриттям 
в регіонах України»

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Управління 
комунальною власністю 
ММР

текстовий 
документ

загальний     
              
відділ

Про надання  заповненої 
анкети 

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



118 Лист 04109\02-26-1 10.09.2018 93-010 07.09.2018 паперова

119 Лист 04110\02-31-1 10.09.2018 90918 09.09.2018 паперова

120 Лист 04111\02-45-1 10.09.2018 01-6028/49 07.09.2018 різне паперова

121 Лист 04112\02-32-1 10.09.2018 32-0201 03.09.2018 паперова

122 Лист ЗОДА 04113\02-13-1 10.09.2018 06.09.2018 паперова

123 10.09.2018 689 06.09.2018 благоустрій паперова

124 10.09.2018 690 06.09.2018 фінансування паперова

125 Лист 04116\02-36-1 10.09.2018 07.09.2018 паперова

ТОВ "МПІ-Агро" м. 
Мелітополь

Про погодження 
встановлення рекламного 
щита 

зовнішня 
реклама

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Громадська організація 
"Центр "ПОБРАТИМ" 
(м. Мелітополь)

Про внесення до пільгових 
категорій, які будуть 
забезпечуватись гарячими 
обідами у школах, учнів із 
складу дітей, батьки яких 
мають статус учасника 
бойових дій

соціальний 
захист

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Виконавчий комітет 
Бердянської міської 
ради

Запрошення  на взяття 
участі в урочистостях та 
святкових заходах до Дня 
міста 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Всеукраїнька 
громадська організація 
"Клуб мерів"

Про проведення семінару-
конференції для керівників 
ОМС 

медицина, 
охорона 
здоров"я

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ЗОДА Управління 
зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної 
діяльності

02-01-
13/0597

Про оголошення конкурсу  
Європейською Комісією з 
відбору проектів в рамках 
ініціативи ЄС

зовнішньо-
економічна 
діяльність

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Доповідна 
записка

04114\02-доп-
1

Відділ з благоустрою та 
екології ВИК

Про придбання  саджанців 
сосни кримської 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Доповідна 
записка

04115\02-доп-
3

Відділ з благоустрою та 
екології ВИК

Про обсяги витрат на 
фінансування заходів з  
озеленення м. Мелітополя 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Мелітопольський відділ 
поліції Головного 
управління 
Національної поліції в 
Запорізькій області 

60/6-
10188/18

Про надання записів з камер 
зовнішнього 
відеоспостереження 

взаємодія з 
правоохоронни
ми органами

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



126 04117\02-02-1 10.09.2018 429 16.08.2018 різне паперова

127 Лист 04118\02-30-6 10.09.2018 3830/3 05.09.2018 Про госпіталізацію паперова

128 04119\02-47-4 10.09.2018 05.09.2018 паперова

129 04120\02-47-4 10.09.2018 05.09.2018 паперова

130 Лист 04121\02-15-1 10.09.2018 4с/3 03.09.2018 паперова

131 04122\02-10-5 10.09.2018 04.09.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

132 04123\02-11-6 10.09.2018 09.08.2018 паперова

133 04124\02-10-6 10.09.2018 22.08.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

134 Лист 04125\02-45-3 10.09.2018 269 10.09.2018 різне паперова

135 04126\02-02-1 10.09.2018 468 04.09.2018 паперова

136 04127\02-11-1 10.09.2018 0000 05.09.2018 паперова

Розпоряджен
ня голови 
ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про визнання такими, що 
втратили чинність, 
розпорядження голови 
Запорізької обласної 
державної адміністрації 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

КУ "Обласна клінічна 
психіатрична лікарня" 
Запорізької обласної 
ради

медицина, 
охорона 
здоров"я

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Запит 
судового 
органу

Якимівський районний 
суд Запорізької області

3/330/478/2
018

Про надання інформації про 
реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця проживання 

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Запит 
судового 
органу

Якимівський районний 
суд Запорізької області

3/330/479/2
018

Про надання інформації про 
реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця проживання 

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ТОВ Інститут 
Укржитлоексплуатація

Про проведення семінару  в 
м. Києві 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Запорізький окружний 
адміністративний суд

808/2228/18
/25847/18

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Копія ухвали 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд уд)

320/3570/18
/11312/2018

Про залишення без розгляду 
позову 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/5531/18 текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Мелітопольська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ супенів №8 ММР 
ЗО

Про надання прапорців з 
символікою м. Мелітополя 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Розпоряджен
ня голови 
ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про створення спільної 
міжвідомчої робочої групи 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Відповідь на 
відзив 

Гр. Ніколаєнко Олексій 
Олексійович

Про визнання недійсним  та 
скасування рішення 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



137 Лист 04128\02-11-5 10.09.2018 ФОП Казбан Р.І. 0000 05.09.2018 паперова

138 04129\02-10-6 10.09.2018 04.09.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

139 04130\02-10-6 10.09.2018 10.09.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

140 04131\02-10-6 10.09.2018 03.09.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

141 Лист 04132\02-45-1 10.09.2018 240/16 10.09.2018 паперова

142 Лист ЗОДА 04133\02-25-1 10.09.2018 09/467 10.09.2018 паперова

143 04134\02-46-1 10.09.2018 0000 10.09.2018 паперова

144 10.09.2018 0000 10.09.2018 паперова

145 10.09.2018 0000 10.09.2018 паперова

146 10.09.2018 0000 10.09.2018 паперова

Про закриття провадження 
по справі 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/3873/18 текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Приазовський районний 
суд Запорізької області

325/6467/20
17 
№2/325/218
/2018

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/6449/18 текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Проект "Партнерство 
для розвитку міст" 
(Проект ПРОМІС)

Про проведення у м. Києві 
Міжнародного Саміту Мерів

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ЗОДА Департамент 
житлово-комунального 
господарства та 
будівництва

Про проведення в м. 
Запоріжжя функціонального 
навчання в сфері цивільного 
захисту 

цивільний 
захист 
населення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольна 
телефонограм
а (телефаксо-
грама) ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про надання інформації 
щодо учасників  в обласній 
селекторній нараді 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Службова 
записка

04135\02-
служ-1

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів ради

Про участь у заході 
платформи «Київський 
діалог» під назвою 
«Мережування: «Smart місто 
в Україні: міф чи 
реальність?» 

інформаційні 
технології

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Службова 
записка

04136\02-
служ-9

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів ради

Про створення підрозділу з 
інформаційної безпеки

інформаційні 
технології

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Службова 
записка

04137\02-
служ-5

Мелітопольський 
територіальний центр 
соціального 
обслуговування ММР

Про аварійний стан 
каналізаційного колодязя

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



147 10.09.2018 968/44-03/2 10.09.2018 паперова

148 Лист 04139\02-13-3 11.09.2018 22-11/249 04.09.2018 статистика паперова

149 04140\02-10-6 11.09.2018 05.09.2018 Про участь у засіданні суду судові виклики паперова

150 Лист 04141\02-44-1 11.09.2018 0000 11.09.2018 паперова

151 Лист 04142\02-12-1 11.09.2018 999/01-12 10.09.2018 фінансування паперова

152 Лист 04143\02-23-4 11.09.2018 197 11.09.2018 різне паперова

153 Лист ЗОДА 04144\02-37-1 11.09.2018 08-48/3065 10.09.2018 паперова

154 04145\02-09-1 11.09.2018 170-09/390 11.09.2018 Про розгляд звернення різне паперова

155 Лист 04146\02-45-1 11.09.2018 390 28.08.2018 паперова

156 Лист 04147\02-33-1 11.09.2018 0000 11.09.2018 культура паперова

Службова 
записка

04138\02-
служ-3

Відділ адміністративних 
послуг ВИК

Про ознайомлення з 
практикою створення  
Центру надання 
адміністративних послуг 
соціального характеру

адміністративн
і послуги

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Управління статистики 
у місті Мелітополі

Каталог офіційних 
статистичних публікацій 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Повістка про 
виклик до 
суду

Якимівський районний 
суд Запорізької області

330/1818/18 текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Компанія "Сенсорні 
системи України"

Щодо встановлення 
сенсорного обладнання  

інформаційні 
технології

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Управління 
комунальною власністю 
ММР

Про перерозподіл 
асигнувань

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Монастир Святого 
Савви Освященного 
Української 
Православної Церкви 
Запорізької Єпархії 

Про безоплатну передачу  
деревини від знесення 
аварійних дерев

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про відміну проведення 
селекторної
наради 

призов, 
військова 
служба  

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
запит, 
звернення 

Народний депутат 
України Герега О.В.

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ТОВ "СЕА 
Електротехніка" м. Київ

Запрошення на відвідування 
 виставкового стенду на 
міжнародній виставці 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ПП "Продюсерський 
центр "Гастролі в 
Україні"

Про надання дозволу на 
проведення виставки «10 
граней ілюзії»

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



157 Лист 04148\02-33-1 11.09.2018 0000 11.09.2018 культура паперова

158 04149\02-11-6 11.09.2018 Адвокат Тимцясь Р.А. 0000 07.09.2018 Уточнена позовна заява  паперова

159 Лист ЗОДА 04150\02-12-1 11.09.2018 08-35/3092 11.09.2018 фінансування паперова

160 Лист 04151\02-23-1 11.09.2018 884 11.09.2018 паперова

161 Лист 04152\02-12-1 11.09.2018 05/676 11.09.2018 Про виділення  асигнування фінансування паперова

162 Лист 04153\02-12-1 11.09.2018 1179 11.09.2018 паперова

163 Відповідь 04154\02-27-4 11.09.2018 0000 10.08.2018 паперова

164 Лист 04155\02-45-1 11.09.2018 ПАТ "Мотор Січ" 11.09.2018 різне паперова

165 Лист 04156\02-25-1 11.09.2018 1/1/1619 07.09.2018 паперова

166 Лист 04157\02-32-1 12.09.2018 32-0201 11.09.2018 паперова

ПП "Продюсерський 
центр "Гастролі в 
Україні"

Про надання дозволу на 
проведення виставки «10 
граней ілюзії» 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Уточнена 
позовна заява

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про проведення  чергового 
засідання Комісії ОДА

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

КУ "Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №2" ММР

Про передачу вбудованих 
нежитлових приміщень 

управління 
майном

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Управління житлово-
комунального 
господарства ММР 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ТОВ "Мелітопольські 
теплові мережі"

Про надання матеріальної 
допомоги

соціальний 
захист

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Фізична особа-
підприємець Панасенко 
В.Д.

Відповідь на ініціативний 
лист

транспортні 
перевезення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ДСО/03-
18572

Про  покладання квітів до 
пам’ятників «Скорботна 
мати» та «Сплячі воїни» по 
вул. Г. України

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Мелітопольське 
міськрайонне 
управління ГУ 
Державної служби 
надзвичайних ситуацій 
України в Запорізькій 
області

Експрес-інформація 
«Правила безпеки 
життєдіяльності серед 
дітей» 

безпека 
життєдіяльнос
ті

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Всеукраїнька 
громадська організація 
"Клуб мерів"

Про проведення  семінару-
конференції для керівників 
ОМС 

медицина, 
охорона 
здоров"я

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



167 Лист 04158\02-23-1 12.09.2018 06.09.2018 паперова

168 Лист ЗОДА 04159\02-45-1 12.09.2018 0000 12.09.2018 різні питання паперова

169 04160\02-43-1 12.09.2018 0000 07.09.2018 різне паперова

170 04161\02-15-3 12.09.2018 08-26/3120 12.09.2018 паперова

171 04162\02-02-3 12.09.2018 477 10.09.2018 паперова

172 Лист 04163\02-12-3 12.09.2018 649/01-10 10.09.2018 фінансування паперова

173 Лист 04164\02-13-3 12.09.2018 Фундація CEASC 0000 12.09.2018 паперова

174 Відповідь 04165\02-27-4 12.09.2018 ПП "Мотор-Експрес" 22 10.09.2018 паперова

175 Відповідь 04166\02-27-4 12.09.2018 ПП "Рейс" 24 10.09.2018 паперова

176 Лист 04167\02-23-3 12.09.2018 01-06/3668 11.09.2018 паперова

177 Лист 04168\02-29-6 12.09.2018 12.09.2018 паперова

Управління молоді та 
спорту ММР

01-
35.02/345

Про передача  малоцінних та 
швидкозношувальних 
предметів

управління 
майном

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ЗОДА Відділ роботи із 
зверненнями громадян 
апарату 
облдержадміністрації

Про розміщення в місцевих 
ЗМІ оголошення про 
проведення   «гарячої» 
телефонної лінії 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
протокол 
ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Протокол наради голови 
ОДА  

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про надання інформації 
щодо орієнтованої вартості 
утримання квартир 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Розпоряджен
ня голови 
ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про організацію роботи 
щодо забезпечення 
реалізації повноважень  в 
частині державного 
контролю за додержанням 
законодавства про працю 

соціальний 
захист

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Відділ капітального 
будівництва ММР

Про виділення додаткового 
асигнування 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Про проведення  у м. Києві 
та Львові базових тренінгів 

зовнішньо-
економічна 
діяльність

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Відповідь на ініціативний 
лист 

транспортні 
перевезення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Відповідь на ініціативний 
лист 

транспортні 
перевезення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Управління соціального 
захисту населення ММР

Про передачу  вбудованого 
нежитлового  приміщення

управління 
майном

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Служба у справах дітей 
ММР

01-08/2-
2222-03

Про постановку на облік 
громадян (неповнолітніх), 
що потребують поліпшення 
житлових умов 

житлове 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



178 Лист 04169\02-45-3 12.09.2018 11.09.2018 Про проведення оплати різне паперова

179 Лист 04170\02-47-3 12.09.2018 28.08.2018 Про надання відомостей паперова

180 Лист 04171\02-12-3 12.09.2018 КП "Водоканал" 2407 12.09.2018 паперова

181 Лист 04172\02-23-3 12.09.2018 ОСББ "Квітень-48" 58 12.09.2018 паперова

182 Лист 04173\02-15-3 12.09.2018 ТОВ "СІЕСТЕЛ" 416/09-к 12.09.2018 паперова

183 04174\02-30-3 12.09.2018 08-35/3103 11.09.2018 паперова

184 Лист 04175\02-45-3 12.09.2018 ТОВ "Укрмаркет-1" 0000 12.09.2018 різне паперова

185 04176\02-31-1 13.09.2018 08-32/3126 12.09.2018 освіта паперова

186 Лист ЗОДА 04177\02-31-1 13.09.2018 12.09.2018 Про надання списків  паперова

187 Лист 04178\02-13-1 13.09.2018 0000 12.09.2018 паперова

188 Лист 04179\02-38-1 13.09.2018 234-АМ 13.09.2018 паперова

189 Лист 04180\02-13-1 13.09.2018 0000 13.09.2018 паперова

Служба у справах дітей 
ММР

01-08/2-
2217-06

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ДУ "Петрівська 
виправна колонія 
(№49)" МЮУ

К-49-2569-
2.2

соціальний 
захист

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Повідомлення про 
укладення договору

діяльність 
комунальних 
підприємств

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Про передачу в оренду 
теплових мереж

управління 
майном

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Про впровадження ряду 
рішень та технологій 

інформаційні 
технології

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про надання інформації 
щодо проведення 
опитування з питань 
гендерної рівності  

соціальний 
захист

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Пропозиція  щодо послуг з 
утилізації обладнання 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про участь у  засіданнях 
Запорізької регіональної 
ради професійної освіти 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ЗОДА Департамент 
соціального захисту 
населення 

03-
240/1550

сім"я, молодь, 
неповнолітні

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Громадська організація 
Transparency 
International Ukraine - ТІ 
Україна

Запрошення на  Майстер-
клас

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Запорізьке регіональне 
відділення асоціації 
міст України 

Лист Міністерства фінансів 
України від 03.09.2018 
№35140-05-8/23140 

соціальний 
захист

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Проект ЄС "Угода мерів 
- Схід"

Про звітування щодо 
проведення Днів/Тижня  
сталої енергії 

соціально-
економічний 
розвиток

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



190 Лист 04181\02-47-1 13.09.2018 12.09.2018 паперова

191 Лист 04182\02-45-1 13.09.2018 0000 13.09.2018 різне паперова

192 Лист 04183\02-24-1 13.09.2018 157 13.09.2018 Про вирішення ситуації паперова

193 Лист 04184\02-13-1 13.09.2018 241/1 12.09.2018 паперова

194 Лист 04185\02-12-1 13.09.2018 Управління освіти ММР 02-19/1540 12.09.2018 фінансування паперова

195 Лист 04186\02-24-1 13.09.2018 43/18 12.09.2018 паперова

196 Лист ЗОДА 04187\02-45-1 13.09.2018 0000 13.09.2018 різне паперова

197 Відповідь 04188\02-27-4 13.09.2018 ПП "Крісгрант" 11 11.09.2018 паперова

198 Відповідь 04189\02-27-4 13.09.2018 8 11.09.2018 паперова

Управління державної 
реєстрації Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Запорізькій області

35281/7695
1-01 
18/8.44/045
-06

Лист Міністерства юстиції 
України від 29.08.2018 
№243/8.4.1/32-18 щодо 
набрання чинності ЗУ від 
03.07.2018 року №2475-VIII 

захист прав 
дітей

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ГО "Школа бойових 
мистецтв "Орлан"

Про надання посильної 
підтримки по ремонту  
приміщення 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ПАТ "Мелітопольський 
м"ясокомбінат"

охорона 
навколишнього 
природного 
середовища

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Проект "Партнерство 
для розвитку міст" 
(Проект ПРОМІС)

Запрошення на участь у 
заході  "Діалогова 
платформа #Полтавщина 
інвестиційна" 

соціально-
економічний 
розвиток

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Про виділення додаткових 
асигнувань 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Мелітопольський 
інститут Державного та 
муніципального 
управління "Класичного 
приватного 
університету"

Про проведення у 2019 році 
конференції  «Екологія - 
філософія існування 
людства»

охорона 
навколишнього 
природного 
середовища

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

ЗОДА Відділ роботи із 
зверненнями громадян 
апарату 
облдержадміністрації

Про проведення виїзного 
прийому громадян - жителів 
м. Мелітополь

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Відповідь на ініціативний 
лист 

транспортні 
перевезення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Фізична особа-
підприємець Д"ячков 
А.М.

Відповідь на ініціативний 
лист 

транспортні 
перевезення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



199 Лист 04190\02-23-1 13.09.2018 910 12.09.2018 Про передачу  дров різне паперова

200 Лист 04191\02-45-3 13.09.2018 01-04/214 13.09.2018 різне паперова

201 Лист 04192\02-11-4 13.09.2018 КП "Житломасив" 1689 13.09.2018 паперова

202 Лист 13.09.2018 КП "Житломасив" 1693 13.09.2018 Про врахування інформації різне паперова

203 Лист 04194\02-45-1 13.09.2018 12/09 03.09.2018 різне паперова

204 Лист 04195\02-41-1 13.09.2018 0000 13.09.2018 паперова

205 Лист 04196\02-15-1 13.09.2018 11.09.2018 паперова

206 Лист 04197\02-13-1 14.09.2018 0000 13.09.2018 паперова

207 04198\02-47-1 14.09.2018 13.09.2018 паперова

КУ "Мелітопольський 
міський пологовий 
будинок" ММР ЗО

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Мелітопольський 
міський краєзнавчий 
музей

Про надання  комплекту 
брендової продукції 
Мелітополя «САМЕ ТУТ…» 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Про надання завіреної копії 
витягу з протоколу 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

04193\02-
служ-4

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Фізична особа-
підприємець Ткачук 
Л.М.

Про можливість долучення 
до проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні - 
DESPRO» 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Мелітопольська міська 
організація Радікальної 
партії Олега Ляшка в 
Запорізькій області

Про проведення мирного 
зібрання 

діяльність 
політичних 
блоків, партій, 
рухів 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

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

8178/19/7-
18

Про взяття участі  у 
відкритому обговорені 
проектів постанов 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Громадська організація 
Transparency 
International Ukraine - ТІ 
Україна

Про проведення  церемонії 
нагородження міста 
Маріуполя пам’ятною 
табличкою 

міжнародні 
відносини

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Запит 
судового 
органу

Іванівський районний 
суд Херсонської області

656/651/18/
3625/2018

Про надання інформації про 
реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця проживання 

державна 
реєстрація 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



208 Лист 04199\02-36-1 14.09.2018 12.09.2018 паперова

209 04200\02-26-1 14.09.2018 08-37/3154 13.09.2018 паперова

210 04201\02-11-6 14.09.2018 04.09.2018 паперова

211 Лист 04202\02-11-6 14.09.2018 13.09.2018 паперова

212 04203\02-11-1 14.09.2018 31.08.2018 паперова

213 04204\02-15-1 14.09.2018 08-26/3156 13.09.2018 паперова

214 04205\02-43-1 14.09.2018 0000 12.09.2018 паперова

215 Лист 04206\02-20-1 14.09.2018 AS-4983 13.09.2018 паперова

216 Відповідь 04207\02-35-4 14.09.2018 52 12.09.2018 Відповідь на вихідний лист робота ЗМІ паперова

Управління поліції 
охорони в Запорізькій 
області Національної 
поліції України 

833/43/27/2
/01-2018

Пропозиція щодо надання 
послуг охорони 
адміністративної будівлі 

взаємодія з 
правоохоронни
ми органами

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про надання відомостей про 
адреси розміщення біг-
бордів 

зовнішня 
реклама

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Копія 
рішення суду

Мелітопольський 
міськрайонний суд 

320/8910/15
-ц

У справі про відмову у 
повному обсязі в 
задоволенні позову 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Мелітопольський 
міськрайонний відділ 
державної виконавчої 
служби Головного ТУ 
юстиції у Запорізькій 
області

16-9-
41/46136

Про надання дозволу на 
примусову реалізацію 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
лист

Мелітопольський 
міськрайонний відділ 
державної виконавчої 
служби Головного ТУ 
юстиції у Запорізькій 
області 

45897/
АСВП№55
250076

Про надання інформації на 
запит  

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Про надання інформації 
щодо  проведення   повірок 
приладів обліку газу 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
протокол 
ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

Протокол  наради щодо 
стану справ у галузі 
житлово-комунального 
господарства області 

житлово-
комунальне 
господарство

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Кедайняйський 
районний муніципалітет

Про прибуття офіційної 
делегації  на святкування 
Дня м. Мелітополя 

міжнародні 
відношення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Редакція міськрайонної 
газети "Новий день"

текстовий 
документ

загальний       
            відділ



217 Відповідь 04208\02-24-4 14.09.2018 06.09.2018 паперова

218 Лист 04209\02-41-1 14.09.2018 0000 14.09.2018 паперова

219 14.09.2018 151 14.09.2018 різне паперова

220 Лист 04211\02-20-1 14.09.2018 14.09.2018 паперова

221 04212\02-31-1 14.09.2018 08-35/3163 14.09.2018 Про надання пропозицій  паперова

222 Відповідь 04213\02-16-4 14.09.2018 665/20 14.09.2018 паперова

223 Відповідь 04214\02-16-4 14.09.2018 666/20 13.09.2018 паперова

224 Клопотання 04215\02-11-6 14.09.2018 0000 03.09.2018 паперова

225 Лист 04216\02-42-1 14.09.2018 01-15/122 13.09.2018 паперова

226 Лист 04217\02-45-1 14.09.2018 95/09 14.09.2018 різне паперова

ЗОДА Департамент 
екології та природних 
ресурсів

375/02.1-
17/03.2

Відповідь на ініціативний 
лист 

охорона 
навколишнього 
природного 
середовища

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Яструб Катерина 
Олександрівна

Повідомлення про 
розміщення інформаційних 
наметів 

діяльність 
політичних 
блоків, партій, 
рухів 

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Службова 
записка

04210\02-
служ-9

Управління 
стратегічного розвитку 
міста ВИК

Про надання транспорту для 
супроводження

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Проект "Місцеве 
самоврядування та 
верховенство права в 
Україні"

2018/09-14-
01

Про проведення  тренінгу-
презентації 

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Контрольний 
лист ЗОДА

Запорізька обласна 
державна адміністрація 

земельні 
питання

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Управління 
комунальною власністю 
ММР

Відповідь на ініціативний 
лист 

земельні 
питання

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Управління 
комунальною власністю 
ММР

Відповідь на ініціативний 
лист 

земельні 
питання

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Адвокат Кальченко 
Андрій Володимирович

Лист про залучення до 
справи

правове 
забезпечення

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Відділ охорони здоров"я 
ММР

Клопотання про відзначення 
Почесною грамотою ВИК 

відзначення та 
нагородження

текстовий 
документ

загальний       
            відділ

Запорізький 
благодійний фонд 
"Єдність за майбутнє"

Про надання  конференц-
зали  для проведення 
круглого столу

текстовий 
документ

загальний       
            відділ
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