
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.01.19 по 11.01.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00075/08-26 Доповідна запискаб/н
ГУГНІН Е.А. (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержадміністрації) 
Про ліквідацію наслідків аварії в КУ "Обласний 
лікарсько-фізкультурний диспансер"

1
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00188/08-20 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури) 
Про фінансування у 2019 році Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації

2
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00189/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про виділення коштів на виконання робіт з 
реконструкції та будівництва 

3
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00204/08-40 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури)
Про проведення інвентаризації земельних ділянок, 
які використовуються промисловими 
підприємствами для розміщення відходів

4
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00206/08-37 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про виконання Програми підтримки розвитку 
козацтва у Запорізькій області на 2017-2020 роки

5
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова



№
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00207/08-44 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про виконання Програми підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
2015-2018 роки

6
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00208/08-44 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про виконання Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Запорізькій області 
на 2017-2020 роки

7
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00209/08-38 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про виконання Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2016-2020 роки

8
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

00218/08-28 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення) 
Про введення в експлуатацію першого корпусу 
комунальної установи "Преславський 
психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної 
ради

9
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00239/08-20 Доповідна запискаб/н
О. ЛЕМЕШКО (Відділ взаємодії з 
правоохоронними органами...)
Про внесення змін до обласної Програми 
організаційного забезпечення діяльності судів 
Запорізької області на 2017-2021 роки...

10
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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00240/08-46 Доповідна запискаб/н
О. ЛЕМЕШКО (Відділ взаємодії з 
правоохоронними органами...)
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в Запорізькій області...

11
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00280/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності...)
Про перерозподіл коштів у рамках фінансування 
Програми розвитку козацтва у Запорізькій області 
на 2017-2020 роки

12
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00303/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки..)
Про нагородження Суботи Г.С.

13
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00068/08-15 Лист04-24/11-896(27
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
І ОБОРОНИ
Про розгляд звернення щодо зловживання 
службовими повноваженнями НДУ Кривохатьком 
В.В.

14
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

00186/08-08 Депутатське звернення04-34/16-314
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про надання фінансової допомоги на лікування 
Павловій М.І.

15
02.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00305/08-15 Лист04-15/12-914
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ....
Про надання інформації щодо запобігання 
антропогенним змінам клімату

16
22.12.2018від

№
від 11.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

3
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00008/08-08 Депутатське звернення2090363
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про виділення земельної ділянки Марченку М.І.

17
21.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00031/08-08 Депутатське звернення2090495
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу у лікуванні Короленко В.С.

18
26.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00032/08-08 Депутатське звернення2090498
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про сприяння у проведенні операції Карпенко А.І.

19
26.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00095/08-08 Депутатське звернення2197
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо можливості 
отримання статусу матері-героїні Суржиковою С.П.

20
28.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00097/08-08 Депутатське звернення452/634
НДУ КОНСТАНКЕВИЧ І.М.
Про надання інформації щодо розподілу коштів 
освітньої субвенції

21
26.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00187/08-15 Лист25.1/7-С331208.
Про сприяння у забезпеченні житлом 
внутрішньопереміщеної особи Соловйова А.В.

22
29.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00253/08-15 Лист01.01/54.2//19/19
Про надання інформації щодо медичного 
забезпечення мешканців стаціонарних інтернатних 
установ соціального захисту населення

23
08.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00034/08-32 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА
Про проведення Всеукраїнської Ради з інклюзивної 
освіти 24.01.2019 в м. Київ

24
02.01.2019від

№
від 02.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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00041/08-49 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про сплату судового збору

25
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00054/08-34 Лист856
ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ УКРАЇНИ
Про проведення Матчу усіх зірок 26.01.2019 в м. 
Запоріжжя

26
29.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00062/08-41 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ
Про проведення заходу "Дні кар'єри ЄС"

27
11.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00110/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у  Біблійних читаннях 10.01.2019

28
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00136/08-22 Лист423
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу для потреб 
населення

29
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

00150/08-22 Лист427
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про погодження довідки щодо обсягів та напрямів 
реалізації скрапленого газу

30
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00173/08-20 Лист116/2/1/18474
КОМАНДУВАЧ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
Про зміни в місцевому бюджеті щодо заходів та 
робіт з територіальної оборони

31
28.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00177/08-40 Листб/н
ГР. КУДІН В.А.
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

32
02.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5
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00178/08-48 Лист43
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про надання для затвердження нарядів на 
призначення транспортних засобів

33
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00232/08-19 Лист77001-07/396
ДННУ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про реалізацію положень Меморандуму про 
співпрацю

34
21.12.2018від

№
від 09.01.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00233/08-22 Лист01-1/37
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ ДП "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності

35
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00258/08-46 Лист73/05
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ...
Про проведення публічної презентації результатів 
діяльності Центру 16.01.2019 в м. Запоріжжя

36
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00271/08-21 Листб/н
ЛІКВІДАТОР ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про проведення зборів комітету кредиторів 
21.01.2019

37
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00272/08-30 Лист05/01/19
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД..."
Про проведення Ради голів об'єднаних 
територіальних громад 25.01.2019 м. Запоріжжя

38
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00273/08-30 Лист03/01/18
"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД..."
Про проведення Ради голів об'єднаних 
територіальних громад 25.01.2019 м. Запоріжжя

39
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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00284/08-37 Лист10/01/2019-1
ІНСТИТУТ ГЕНДЕРНИХ ПРОГРАМ
Про показ фільму "Невидимий батальйон" 
14.01.2019

40
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00296/08-23 Лист10-03/07
ЗФ НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ"
Про забезпечення сільгоспвиробників 
сільськогосподарською технікою на умовах 
фінансового лізингу

41
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00309/08-41 Лист4/12
АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ
Про проведення круглого столу щодо розвитку 
малого та середнього бізнесу та механізмів 
інвестиційної привабливості Запорізького регіону 
23.01.2019

42
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

00338/08-35 Лист04/01
ГО "ЖІНКА МАЙБУТНЬОГО"
Про реалізацію проекту "Єдність заради безпеки 
жінок Приазов'я"

43
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Суди

00035/08-49 Рішення908/71/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про  позов ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

44
12.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00036/08-49 Лист22-ц/807/1522/1
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за апеляційною скаргою 
Марченка Д.О.

45
26.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00037/08-49 Лист280/4112/18/417
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання рішення за позовом Сінчева Р.А.

46
26.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00038/08-49 Рішення908/26/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ТОВ "Агрос-М"

47
12.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00042/08-49 Ухвала9085/44/17
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про клопотання ПАТ"НАК "Нафтогаз України"

48
28.11.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00043/08-49 Постанова808/2963/16
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу Іванова А.В.

49
20.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00076/08-49 Лист280/5401/18/422
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали щодо позову 
Кривохатька В.В.

50
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00077/08-49 Ухвала908/73/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

51
26.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00179/08-49 Ухвала908/2460/17
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про позов ТОВ "Запоріжтеплоенерго"

52
28.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00180/08-49 Ухвала908/1616/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу облдержадміністрації

53
29.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00195/08-49 Лист22-з/807/16/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про виклик до суду 15.01.2019

54
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00196/08-49 Лист22-ц/807/909/18
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про виклик до суду 05.02.2019

55
02.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00197/08-49 Лист0840/2963/18/27
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали щодо витребування 
доказів по справі № 0840/2963/18

56
29.12.2018від

№
від 09.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00242/08-49 Лист908/1616/18
Про відзив на апеляційну скаргу 
облдержадміністрації

57
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00293/08-49 Ухвала908/2155/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позовну заяву облдержадміністрації до ТОВ 
"Запоріжградтранс"

58
08.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00294/08-49 Ухвала908/73/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

59
02.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00295/08-49 Лист335/5795/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду 11.01.2019

60
18.12.2018від

№
від 11.01.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00259/08-18 Лист0035-19
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом грудня 2018 року

61
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00002/08-17 Лист25386/0/2-18
(В. БОНДАРЕНКО) Про надання інформації щодо 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах

62
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00003/08-17 Лист25384/0/2-18
(В. БОНДАРЕНКО) Про надання інформації щодо 
інфраструктурних проектів

63
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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00016/08-06 Доручення52199/0/1-18
Про засідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії

64
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00020/08-06 Доручення51638/1/1-18
Про сприяння у збільшенні штатної чисельності 
митного посту "Запоріжжя-аеропорт"

65
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00025/08-03 Постанова1080
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.09.2015р. № 727

66
18.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00027/08-06 Доручення118/0/1-19
(Г. Зубко) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 03.01.2019 в м. Київ

67
02.01.2019від

№
від 02.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00048/08-03 Постанова1137
Про затвердження зразка та технічного опису 
бланка службового посвідчення з безконтактним 
електронним носієм

68
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00051/08-17 Лист133/0/2-19
(В. Федорчук) ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про розгляд електронної петиції Тараненка А. С. 
стосовно позбавлення повноважень Міністерства 
екології та природних ресурсів України  щодо 
видачі деяких дозвільних документів...

69
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00079/08-17 Лист167/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про звернення депутатів обласної 
ради щодо обмеження режиму роботи для об'єктів 
поштового зв'язку та скорочення чисельності 
листонош

70
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00080/08-06 Доручення49923/1/1-18
(В. Гройсман) Про фінансування дорожньої галузі

71
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00083/08-03 Розпорядження1076-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2019 рік

72
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00100/08-03 Постанова1140
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів резервного фонду обласного бюджету

73
18.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00101/08-03 Розпорядження1078-р
Про передачу будівлі у власність територіальної 
громади  м. Кам'янки-Дніпровської

74
27.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00102/08-03 Постанова1167
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка

75
27.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00113/08-03 Розпорядження1012-р
Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 
році

76
18.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00122/08-06 Доручення574/0/1-19
(С.Кубів) Про надання інформації щодо 
впровадження роздрібного ринку електричної 
енергії

77
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00123/08-06 Доручення205/1/1-19
(В. Кістіон) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про закриття поштових відділень на території 
Пологівського району

78
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11
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00124/08-06 Доручення34/1/1-19
(Г. Пліс) Про звернення депутатів обласної ради 
щодо ситуації, яка склалася на території області у 
зв'язку з напруженням у Азовському морі

79
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00125/08-06 Доручення119/1/1-19
(Г. Зубко) Про надання протоколу засідання 
Державної комісії з питань ТЕб та НС від 
03.01.2019 щодо протидії загрозам у зв'язку з 
ускладненням погодних умов

80
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00126/08-06 Доручення39043/7/1-18
(В. Гройсман) НДУ КОШЕЛЄВА А.В.
Про забезпечення громадян України хворих на 
діабет препаратами інсуліну

81
05.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00127/08-06 Доручення40929/8/1-18
(В. Гройсман) Про проведення перевірок наявності 
лікарських засобів та медичних виробів

82
05.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00129/08-17 Лист463/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про надання інформації щодо 
управління Державним підприємством "Аеропорт 
Бердянськ"

83
05.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00130/08-17 Лист307/0/2-19
Про прискорення опрацювання листа КМУ

84
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Воєнний стан паперовий паперова

00156/08-06 Доручення44330/35/1-18
(П. Розенко) Про виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 
року № 1073

85
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00157/08-17 Лист496/0/2-19
(В. Федорчук) Про підвищення розміру надбавки 
на догляд особам, які досягли 90-річного віку

86
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12
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00159/08-06 Доручення265/1/1-19
(П. Розенко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про ситуацію, що склалася з працевлаштуванням 
осіб з інвалідністю

87
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00160/08-06 Доручення375/1/1-19
(П. Розенко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про підвищення рівня пенсійного забезпечення і 
надбавки на догляд особам з інвалідністю

88
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00191/08-06 Доручення51548/1/1-18
(В. Кістіон) НДУ ВЕСЕЛОВА Н.В.
Про звернення гр. Овезової Н.Н. та гр. Бабенчук 
О.М. щодо порушення у нарахуванні комунальних 
платежів МКП "Основаніє"

89
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00235/08-28 Доручення652/1/1-19
Про  звернення Михайлівського районного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

90
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00257/08-06 Доручення51545/1/1-18
(Г. Зубко) НДУ ВЕСЕЛОВА Н.В.
Про звернення жителів м. Запоріжжя щодо захисту 
парку ім. Яланського

91
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00261/08-17 Лист613/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан виконання плану заходів 
щодо рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

92
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00263/08-06 Доручення51543/1/1-18
(Г. Зубко) Про погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати

93
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13
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00286/08-06 Доручення49960/1/1-18
(В. Гройсман) Про завдання та напрями 
реформування місцевого самоврядування  та 
територіальної організації влади

94
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00288/08-06 Доручення52033/1/1-18
(В. Гройсман) НДУ ВАДАТУТСЬКИЙ А.О.
Про зміну меню в закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти

95
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00290/08-06 Доручення50591/1/1-18
(В. Гройсман) Про додержання вимог земельного 
законодавства щодо цільового використання земель 
оборони

96
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00292/08-06 Доручення912/0/1-19
(Г. Зубко) Про проведення селекторної наради 
щодо розвитку системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості 14.01.2019 в м. Київ

97
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00298/08-17 Лист642/0/2-19
(С. Дехтяренко) БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ ПО 
ВУЛ. УКРАЇНСЬКІЙ, 5-А
Про передачу гуртожитку у комунальну власність 
міста

98
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00315/08-06 Доручення1066/0/1-19
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ ТА НС
Про оперативне реагування на надзвичайні 
ситуації, пов'язані з ускладненням погодних умов

99
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00213/08-48 Лист37-34-11/226
Про надання інформації щодо виконання завдань з 
мобілізаційної підготовки сільськогосподарських 
підприємств

100
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

14
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00052/08-39 Лист5/4.1-8/14219-18
Про погодження проекту Указу  Президента 
України

101
29.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00224/08-39 Лист5/3-10/281-19
Про здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування

102
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00007/08-19 Лист4315-07/58001
Про План невідкладних заходів до мінімізації дій 
РФ з дестабілізації ситуації в економіці України

103
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00111/08-21 Лист3411-08/317-06
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
розроблення та впровадження систем управління 
якістю, екологічного управління тощо

104
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00192/08-41 Лист4005-06/681-03
Про надання піврічного моніторингу проектів 
міжнародної технічної допомоги

105
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00212/08-21 Лист3631-06/808-06
Про виконання Плану заходів з реалізації Концепції 
державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року

106
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00297/08-21 Лист3612-07/1160-06
Про проведення вебінару для розробників проектів 
регуляторних актів он-лайн сервісу 31.01.2019 

107
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00299/08-37 Лист4504-05/1092-06
Про наявність підрозділу з питань туризму в 
структурі облдержадміністрації

108
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

00082/08-44 Лист22/6.2-28-19
Про надання роз'яснень щодо виконання Плану 
заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад 
державної внутрішньої політики щодо тимчасово 
окупованої території АР Крим та м. Севастополя, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 
28.03.2018 № 218-р

109
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00067/08-22 Лист14796/25/10-18
Про покращення стану доріг в Запорізькій області

110
22.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00134/08-22 Лист25/192-19
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ...
Про виконання Плану заходів щодо боротьби з 
нелегальними перевезеннями

111
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

00004/08-37 Лист1998/18-2/15-18
Про надання інформації щодо релігійних 
організацій

112
29.11.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00030/08-37 Лист33/10-1/13-19
Про надання звіту щодо збереження об'єктів 
культурної спадщини

113
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00039/08-37 Лист1970/18-2/15-18
Про надання матеріалів статистичної та 
інформаційної звітності за 2018 рік

114
22.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00088/08-37 Лист5847/10-1/13-18
Про надання переліку об'єктів культурної 
спадщини

115
04.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

16
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00250/08-37 Лист26/9/15-19
Про подання кандидатури представника 
Українського центру культурних досліджень до 
складу дорадчих органів облдержадміністрації

116
08.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00049/08-20 Лист7/7.1
Про надання інформації щодо надання державної 
допомоги суб'єктам господарювання з місцевого 
бюджету

117
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00128/08-34 Лист48/15
Про надання рішень колегії Міністерства молоді та 
спорту України

118
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00236/08-34 Лист123/3.3
Про надання пропозицій щодо присудження Премії 
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України

119
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

00001/08-48 Лист220/7731
Про погодження проекту Закону України " Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впорядкування питань, пов'язаних із 
військовополоненими та інтернованими особами в 
особливий період"

120
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00155/08-33 Лист13-09/16/34911
Про надання звіту з виконання Плану заходів з 
реалізації субпроекту "Поліпшення охорони 
здоров'я на службі у людей"

121
29.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00246/08-28 Лист10.1-13/4173/367
Про надання інформації щодо заборгованості з 
виплати заробітної плати у комунальних закладах 
охорони здоров'я станом на 02.01.2019

122
04.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

17
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00316/08-33 Лист05.2-08/543
Про надання копії протоколу засідання 
Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

123
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00108/08-20 Лист7/9.5/128-19
Про надання інформації щодо виконання паспорта 
бюджетної програми  з реалізації 
Загальнодержавної цільової бюджетної програми 
"Питна вода України"

124
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00112/08-26 Лист7/10.1/122-19
Про надання інформації щодо підприємств 
житлово-комунального господарства

125
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00158/08-26 Лист7/10.1/15246-18
Про продовження щотижневого моніторингу 
тарифів у 2019 році та зняття з контролю листа 
Мінрегіону від 09.07.2018 № 7/10-6883 (№ 
06490/08-26)

126
21.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00255/08-25 Лист7/14.4/18-19
Про надання інформації щодо наявності програм з 
реконструкції та заміни житлового фонду

127
02.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00256/08-28 Лист7/10.1/330-19
Про надання інформації щодо відшкодування пільг 
та субсидій підприємствам житлово-комунального 
господарства, наданих населенню на оплату 
житлово-комунальних послуг

128
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00289/08-20 Лист7/19.3/381-19
Про надання інформації щодо розподілу субвенції 
на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику  населення, яке проживає на 
території зони спостереження

129
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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00312/08-33 Лист7/19.2/453-19
Про надання списків учасників селекторної наради 
щодо розвитку системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості 14.01.2019

130
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00313/08-28 Лист7/9.3.2/398-19
Про надання інформації щодо кількості громадян, 
які перебувають на квартирному обліку та 
соціальному квартирному обліку

131
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00314/08-26 Лист7/9.1.1/396-19
Про забезпечення безперебійного теплопостачання 
споживачів м. Бердянськ

132
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00006/08-35 Лист25688/0/2-18/61
Про підписання проектних угод з ЮНОПС на 2019 
рік

133
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00018/08-28 Лист89/0/2-19/39
Про забезпечення контролю за розподілом 
гуманітарної допомоги

134
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00019/08-35 Лист07/0/2-19/57
Про виконання постанови КМУ від 03.10.2018 № 
800 "Деякі питання соціального захисту дітей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах, у 
тому числі таких, що можуть загрожувати життю і 
здоров'ю"

135
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00021/08-28 Лист25697/0/2-18/39
Про направлення копій наказів

136
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00024/08-20 Лист126/0/2-19/37
Про надання інформації щодо невикористання 
коштів субвенції

137
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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00050/08-28 Лист157/0/2-19/38
Про надання інформації щодо виконання програми 
протидії торгівлі людьми

138
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00084/08-44 Лист181/0/2-19/61
Про надання узагальненої інформації щодо 
розвитку волонтерської діяльності

139
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00121/08-28 Лист268/0/2-19/29
Про надання інформації щодо виконання Указів 
Президента України

140
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00161/08-28 Лист56/0/5-19/44
НДУ ВЕСЕЛОВА Н.В.
Про забезпечення засобами особистої гігієни особи 
з інвалідністю І групи Цьвян В.В.

141
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00234/08-20 Лист429/0/2-19/44
Про надання інформації щодо невикористаних 
бюджетних коштів з виплати державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт...

142
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00237/08-20 Лист442/0/2-19/44
Про використання бюджетних коштів

143
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00249/08-28 Листб/н
Про проведення скайп-наради щодо протидії 
домашньому насильству 11.01.2019

144
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00254/08-28 Лист487/0/2-19/54
Про погодження проекту Закону України щодо 
державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю...

145
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

20
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00017/08-20 Лист00017/08-20
Про особливості затвердження паспортів 
бюджетних програм з 2019 року

146
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00190/08-20 Лист04120-15-2/447
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
впровадження та застосування гендерно 
орієнтованого підходу в бюджетному процесі

147
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00221/08-28 Лист07010/08-28
Про надання інформації щодо виплати заробітної 
плати працівникам закладів та установ освіти за 
2018 рік

148
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00262/08-20 Лист33020-07-5/655
Про примірну структуру декларації внутрішнього 
аудиту

149
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00044/08-43 Лист01-8672/23
Про нагородження Карпусь Л.В.

150
28.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00065/08-20 Лист01-01-44/5344
Про сумісне фінансування реконструкції 
спорткомплексу

151
26.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00072/08-40 Лист01-01-43/5408
Про хід виконання завдань з продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення

152
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком
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00321/08-33 Лист99/01-03/01
Про виконання Програми "Дитяча онкогематологія 
та гемофілія"

153
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00135/08-20 Лист02-35/4-1
Про виділення коштів на ремонт будівлі КУ 
"Мелітопольська міська лікарня № 2"

154
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

00142/08-08 Депутатське звернення01/03-18/00052
Про введення мораторію на перевірки суб'єктів 
підприємницької діяльності на час дії воєнного 
стану на території м. Запоріжжя

155
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Воєнний стан паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

00114/08-22 Лист01-27/17
Про ремонт автомобільних доріг загального 
користування

156
03.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

00028/08-22 Лист08/09-3765
Про проблемні питання при укладанні додаткових 
угод до договорів на постачання природного газу

157
22.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

00274/08-20 Лист03-05/44
Про розподіл коштів додаткової дотації

158
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада
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00061/08-20 Лист03-13/4002
Про розподіл коштів додаткової дотації

159
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

00058/08-20 Лист02-08-35/3541
Про розподіл коштів додаткової дотації

160
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00166/08-22 Лист02-01-17/0043
Про нелегальні пасажирські перевезення

161
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00148/08-08 Депутатське звернення1/2018/30с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію ліній вуличного освітлення с. Мала 
Білозерка Василівського р-ну

162
27.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00149/08-08 Депутатське звернення1/2018/32с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реконструкцію скверу "Південний" та інше в м. 
Дніпрорудне Василівського р-ну

163
27.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00045/08-54 Лист5605/01-27
Про роботу виконавчого апарату районної ради

164
29.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00104/08-54 Лист01-26/0044
Про розподіл коштів додаткової дотації

165
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00120/08-54 Лист01-26/0043
Про створення робочої групи з питання розподілу 
додаткової дотації

166
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00181/08-49 Лист5494/01-17
Про адміністративний позов Віслоух Л.В.

167
29.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ паперовий паперова

00248/08-54 Лист5543/01-11
Про виділення коштів для підготовки 
кваліфікованих робітників закладів 
професійно-технічної освіти м. Запоріжжя

168
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00251/08-54 Лист5475/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на придбання спеціалізованої 
техніки

169
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00267/08-54 Лист5440/01-11
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування робіт по соціально важливих 
об'єктах

170
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00268/08-54 Лист5555/01-27
Про прийняття Комплексної програми щодо 
протидії поширенню алкоголізму та наркоманії на 
2019-2024 роки

171
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00269/08-54 Лист5589/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на термомодернізацію 
будівель головного корпусу

172
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00311/08-54 Лист5371/01-17
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про надання копії окремої ухвали за позовом 
Соловйова А.В.

173
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00317/08-54 Лист5689/01-11
Про фінансування природоохоронного заходу

174
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00323/08-54 Лист0041/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на реконструкцію скверу 
"Південний" в м. Дніпрорудне ті інші об'єкти

175
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00324/08-54 Лист0040/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на фінансування об'єктів 
Малобілозерської сільської ради Василівського 
р-ну

176
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00325/08-54 Лист5111/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ БУДІВНИЦТВУ"
Про фінансування Програми забезпечення житлом 
учасників АТО

177
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00326/08-54 Лист5601/01-11
Про виділення коштів на організацію громадських 
робіт

178
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25
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00327/08-54 Лист5610/01-11
ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ 
ДИСПАНСЕР
Про виділення коштів на ремонт водогону

179
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00328/08-54 Лист5690/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
Про виділення коштів на будівництво нового 
корпусу

180
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00329/08-54 Лист5592/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про стипендії Запорізької обласної ради

181
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00330/08-54 Лист5634/01-11
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗРУ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО
Про фінансування Програми забезпечення житлом 
учасників АТО

182
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00137/08-08 Депутатське звернення411
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій 

183
28.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00138/08-08 Депутатське звернення413
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання інформації по затвердженим видаткам 
загального та спеціального фондів обласного 
бюджету на 2019 рік

184
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00139/08-08 Депутатське звернення412
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій 

185
28.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

26



№
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

"Запоріжжяобленерго"

00047/08-22 Лист001-43/19291
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

186
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00063/08-22 Лист001-43/19397
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

187
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00064/08-22 Лист001-43/19367
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

188
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00105/08-22 Лист001-43/19483
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

189
29.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00106/08-22 Лист001-43/90
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

190
03.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00145/08-22 Лист001-48/165
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

191
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00333/08-22 Лист001-43/301
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

192
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00334/08-22 Лист001-43/292
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

193
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00022/08-22 Лист06/13-2092
По відключення підприємства від 
електропостачання

194
22.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00151/08-22 Лист06/13-23
Про зниження надійності електропостачання ТОВ 
"ЗТМК"

195
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

00046/08-48 Лист3/33/24-3395
В/Ч 3033
Про розміщення рекламних та агітаційних 
матеріалів

196
29.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00146/08-20 Лист3/26/28-6
В/Ч 3026
Про виділення коштів на поточний ремонт 

197
03.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00167/08-22 Лист3/33/28/3-47
В/Ч 3033
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

198
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00308/08-20 Лист8
В/Ч 2189
Про виділення коштів на покращення матеріально- 
технічної бази військової частини

199
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

00147/08-22 Лист01-5/83
Про надання інформації щодо заміни насосних 
агрегатів

200
03.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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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

00089/08-22 Лист01/03
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

201
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00117/08-27 Лист02-01
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання інформації щодо результатів засідань 
та роботи обласної робочої групи для здійснення 
оцінки дотримання законодавства під час 
розроблення та затвердження містобудівної 
документації

202
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00176/08-22 Лист38/18
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

203
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

00222/08-40 Лист10/2064
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

204
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00223/08-40 Лист10/2065
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

205
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00225/08-40 Лист10/2066
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

206
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00226/08-40 Лист10/64
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про розгляд клопотань з надання дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою

207
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00230/08-22 Лист08/01
ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2019 рік

208
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00241/08-22 Лист4
ТОВ "НВП "РІСТ"
Про заборгованість АТ "Укрзалізниця"

209
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00282/08-40 Лист01/0299-1
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2" DTEK 
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди земельних ділянок

210
26.12.2018від

№
від 11.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00283/08-40 Лист01/0414
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" 
DTEK 
Про внесення змін до додаткових угод за 
договорами оренди земельних ділянок

211
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00304/08-21 Лист06/8
ПАТ ПРОМАВТОІНВЕСТ"
Про надання переліку наявного державного майна

212
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00152/08-22 Лист01
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

213
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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00171/08-33 Лист158/18
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про недопущення порушення прав пацієнтів 
діалізного відділення в м. Енергодар

214
22.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00175/08-22 Лист01-19
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про надання кандидатур до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

215
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00260/08-44 Лист01
ГО "АЗОВ 20-18"
Про неможливість здійснення промислового 
рибальства в басейні Азовського моря

216
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00318/08-44 Листб/н
ГО "ЛАВА"
Про закриття нелегального пункту прийому 
металобрухту на території гаражного кооперативу 
"Кристал"

217
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00210/08-20 Лист6
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на оренду приміщень в адміністративній 
будівлі

218
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Редакції газет

00310/08-38 Лист04
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про передачу прав на державну реєстрацію 
друкованого ЗМІ газета "Запорізька правда"

219
08.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Установи культури

00168/08-37 Лист01/05
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про присвоєння статусу "Національний"

220
03.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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Учбові заклади

00074/08-40 Лист13-2523
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання інформації щодо використання 
земельних угідь

221
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00096/08-16 Лист39-07/01
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ 
ДІЙ
Про надання інформації щодо учасників 
антитерористичної операції, яким встановлено 
статус інваліда війни

222
02.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00099/08-16 Лист44-01/798
(С. Марченко) НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Т-04-08 
"Павлоград-Васильківка-Новомиколаївка-Оріхів-То
кмак"

223
28.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00285/08-16 Лист04-01/11
Про надання інформації щодо відзначення Дня 
Соборності України

224
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Президент України

00012/08-02 Указ435/2018
Про нагородження Мальованого М.І. та інших

225
22.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00015/08-16 Лист317/54756-01
Про погодження відпустки Бриля К.І.

226
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

00014/08-16 Лист32-07/1872
Про звернення багатодітної родини Стебунової 
О.Л.

227
22.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00200/08-16 Лист32-07/25
Про звернення Фащевської Т.В. щодо захисту прав 
та інтересів дитини

228
02.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

00214/08-20 Лист01-16/0018
Про виділення асигнувань на утримання 
райдержадміністрації у 2019 році

229
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00335/08-20 Лист01-23/35
Про виділення коштів на утримання 
райдержадміністрації

230
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00243/08-20 Лист01-01-36/020
Про виділення асигнувань на утримання 
райдержадміністрації

231
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00087/08-22 Лист01-30/0001
Про надання інформації щодо перевізників

232
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00216/08-48 Лист01-38/0011
Про проблемні питання щодо зборів окремого 
батальйону територіальної оборони

233
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00244/08-28 Лист3274/01-33
Про виконання рішення обласного 
координаційного комітету сприяння зайнятості 
населення

234
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00247/08-33 Лист01-36/0021
Про припинення відпуску лікарських засобів КП 
"АО "Фармація"

235
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00301/08-42 Лист01-27/0014
Про погодження призначення Шепель Г.Ю.

236
08.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00319/08-48 Лист01-38/0011
Про проблемні питання щодо зборів окремого

237
08.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00070/08-43 Лист342/01-15
Про нагородження Столяренка С.А.

238
11.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00215/08-20 Лист09/01-18
Про збільшення асигнувань на утримання 
райдержадміністрації у 2019 році

239
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00219/08-22 Лист007/01-27
Про надання інформації щодо виконаних дорожніх 
ремонтних робіт на території району у 2018 році

240
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00220/08-22 Лист004/01-27
Про комісійне обстеження дороги С080605 
Зелене-Залізничне

241
03.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00163/08-39 Лист01-25/1187
Про стратегічну екологічну оцінку

242
28.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00164/08-39 Лист01-25/1186
Про стратегічну екологічну оцінку

243
28.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

00278/08-20 Лист01-27/0020
Про виділення додаткових асигнувань на 
утримання райдержадміністрації

244
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00332/08-20 Лист01-27/0029
Про районний бюджет на 2019 рік

245
11.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00086/08-26 Лист01-17/002
Про оновлення експертного звіту  щодо розгляду 
проектної документації

246
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00118/08-40 Лист02-34/0002
Про надання роз'яснень щодо повноважень 
райдержадміністрації в частині передачі в оренду 
земельної ділянки державної форми власності

247
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00141/08-42 Лист02-34/0012
Про погодження звільнення Згоннік О.В.

248
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00154/08-20 Лист02-34/0011
Про виділення асигнувань на утримання 
райдержадміністрації

249
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00193/08-42 Лист02-34/0014
Про погодження звільнення Кучерявої Т.О.

250
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00198/08-20 Лист0020/03-05
Про фінансування природоохоронних заходів

251
27.12.2018від

№
від 09.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація
35



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00092/08-20 Лист010-+01-16/1091
Про фінансування природоохоронних заходів

252
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00270/08-43 Лист01-24/802
Про присвоєння почесного звання Чорній С.І.

253
21.12.2018від

№
від 10.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00336/08-27 Лист01-24/1439
Про оновлення містобудівної документації

254
26.12.2018від

№
від 11.01.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00337/08-20 Лист01-20/0011
Про надання інформації щодо субвенції

255
04.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00194/08-40 Лист11-09/0011
Про скасування розпорядження голови 
райдержадміністрації щодо передачі земельної 
ділянки

256
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00275/08-48 Лист13-09/1078нт
Про виконання заходів з цивільного захисту 
населення та правового режиму воєнного стану 

257
28.12.2018від

№
від 10.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00281/08-48 Лист12-09/1062нт
Про охорону важливих об'єктів, що забезпечують 
життєдіяльність населення

258
19.12.2018від

№
від 10.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00119/08-48 Лист01-11/0767
Про посилення охорони об'єктів

259
18.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

36



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00322/08-20 Лист02-41/24
Про розподіл коштів додаткової дотації

260
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

00153/08-40 Лист799/01-19
Про передачу земельної ділянки

261
03.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Михайлівська райрада

00057/08-20 Лист01-24/408
Про розподіл коштів додаткової дотації

262
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

00140/08-20 Лист02-10/820
Про розподіл коштів додаткової дотації

263
26.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райрада

00060/08-20 Лист218/01-21
Про розподіл коштів додаткової дотації

264
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

00040/08-20 Лист01-028/346
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів додаткової дотації

265
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00059/08-20 Лист1423
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів додаткової дотації

266
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00069/08-20 Лист495
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів додаткової дотації

267
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00071/08-20 Лист02-02-11/540
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів додаткової дотації

268
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00073/08-20 Лист1081
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів додаткової дотації

269
26.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00090/08-20 Лист03/2734
Про розподіл коштів додаткової дотації

270
27.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00107/08-22 Лист02-12/02
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про порушення графіку автобусних рейсів

271
03.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00165/08-26 Лист14
ФРУКТОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про припинення роботи очисних споруд

272
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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00182/08-20 Лист0009/08-22
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

273
02.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00211/08-20 Лист1991/02-01-18
ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про розподіл коштів додаткової дотації

274
27.12.2018від

№
від 09.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00279/08-20 Лист01-69/24
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі КЗ 
"НВК "Джерело"

275
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ 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

00094/08-42 Доповідна запискаб/н
Про проведення конкурсів на вакантні посади 
головного спеціаліста та головного 
спеціаліста-економіста Відділу внутрішнього 
аудиту облдержадміністрації

276
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

00053/08-39 Лист02.1-26/04.1/4
Про розгляд проекту розпорядження голови 
облдержадміністрації

277
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00265/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення фонду оплати праці Департаменту 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації

278
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

00228/08-33 Лист01-2-6/0074
Про участь у нараді з питань автономізації закладів 
охорони здоров'я 15.01.2019

279
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення
39
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00093/08-28 Доповідна запискаб/н
Про введення в експлуатацію першого корпусу 
комунальної установи "Преславський 
психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної 
ради

280
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

00320/08-42 Лист10/03-17
Про навчання за професійною програмою 
підвищення кваліфікації вперше призначених на 
державну службу

281
08.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

00276/08-20 Лист74/03-04
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального трубопроводу МТ-1 Запорізької 
зрошувальної системи

282
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00183/08-20 Лист07.3-08/3-187
Про направлення розпоряджень для припинення 
операцій з бюджетними коштами

283
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00184/08-20 Лист05.1-09.1/15-143
Про надання інформації щодо суми фактичних 
надходжень митних платежів

284
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00302/08-20 Лист07.3-08/5-272
Про направлення копій Протоколів про порушення 
бюджетного законодавства

285
09.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00306/08-20 Лист06.2-09/21-340
Про стан використання субвенцій

286
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00091/08-20 Лист02/1.1-24/64
Про матеріально-технічне забезпечення підрозділів 
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

287
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00169/08-22 Лист02/4-06/136
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

288
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00170/08-22 Лист02/4-06/137
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

289
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00217/08-22 Лист02/4-06/159
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

290
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

00174/08-28 Лист08/03.4-05/91
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
ДП "Запорізький облавтодор"

291
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

00231/08-43 Лист09-11-14/113
Про нагородження Дегтяренка С.С.

292
09.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

41



№
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

00131/08-46 Лист21/01/13-2019
Про проведення позачергового засідання обласної 
комісії з протидії крадіжкам 
кабельно-провідникової продукції

293
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00132/08-46 Лист2873/01/08-2018
Про усунення недоліків в утриманні 
вулично-дорожньої мережі

294
28.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00238/08-46 Лист9/04/1-18
Про забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами

295
08.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

00245/08-37 Лист15-19/0115
Про проведення патріотичної акції "Живий ланцюг 
єднання" до Дня Соборності України 22.01.2019

296
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

00205/08-33 Лист5/01-26.1-19
Про погодження Плану роботи на 2019 рік

297
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

00115/08-40 Лист16/1440
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

298
27.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00116/08-40 Лист16/1439
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

299
27.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00143/08-22 Лист8/15
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

300
08.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00203/08-22 Лист4/17
Про залучення дочірнього підприємства до 
виконання робіт з поточного ремонту та 
експлуатаційного утримання доріг місцевого 
значення

301
08.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

00055/08-22 Лист31-15-254
Про зміну найменування ПАТ "Укрпошта"

302
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00029/08-48 Лист2287
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки

303
28.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00056/08-20 Лист2287/1
Про виділення коштів на функціонування центрів 
комплектування та соціальної підтримки

304
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00066/08-48 Лист2286
Про погодження Спільного рішення щодо 
створення Територіальних центрів комплектування 
та соціальної підтримки на базі військових 
комісаріатів

305
28.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00227/08-20 Лист29
Про включення заходів до програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин на території Запорізької області

306
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00229/08-20 Лист31
Про прогнозні розрахунки видатків для включення 
до обласної програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин на території Запорізької області

307
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00266/08-48 Лист42
Про надання інформації щодо результатів 
перевірки мобілізаційної готовності транспортних 
засобів і техніки

308
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00300/08-20 Лист50
Про надання прогнозних розрахунків видатків на 
мобілізацію в Запорізькій області у 2019 році

309
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

00331/08-22 Лист6-р
Про оформлення перепустки на територію 
автостоянки

310
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

00078/08-39 Лист02-47/5489
Про виконання програми, визначеної 
меморандумом про співробітництво у сфері 
рибного господарства...

311
29.12.2018від

№
від 03.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00103/08-46 Лист1-1466-17
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення 
Шевчиком Р.С. земельної ділянки на користь 
держави

312
28.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00109/08-18 Лист10
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії

313
04.01.2019від

№
від 04.01.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

00133/08-40 Лист1.1-13593-вих.18
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про визнання права власності на земельну ділянку

314
29.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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00172/08-46 Лист75/73/-2019
ОРІХІВСЬКЕ ВП ПОЛОГІВСЬКОГО ВП ГУНП В 
ЗАП. ОБЛ.
Про надання інформації щодо Буткевича О.І.

315
03.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00264/08-46 Лист745вих-18
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації щодо надання у власність чи 
користування  земельних ділянок

316
21.12.2018від

№
від 10.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

00252/08-20 Лист01-08/52
Про виділення коштів на 2019 рік відповідно до 
Програми розвитку лісового фонду

317
10.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00033/08-46 Лист05/1-4662-18
Про надання інформації щодо земельної ділянки та 
приміщень будівлі дитячого закладу

318
28.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00277/08-46 Лист05/1-31вих-19
Про надання інформації щодо дебіторської 
заборгованості 

319
09.01.2019від

№
від 10.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00291/08-46 Лист05/1-38вих-19
Про додаткове авансування виконавчих дій  (на № 
06106/08-46)

320
10.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

00085/08-46 Лист14/39/107/01-201
Про надання копій документів, якими 
супроводжується виконання договору про 
закупівлю робіт за державні кошти з ТОВ 
"Теплобудімпорт"

321
02.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00144/08-46 Лист7388/39/107/01-2
Про надання інформації щодо використання коштів 
обласного бюджету

322
29.12.2018від

№
від 08.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00307/08-46 Лист59/6/1-23нт
Про надання інформації щодо реалізації проектів 
співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями

323
04.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00009/08-07 Постанова258
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

324
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00010/08-07 Постанова257
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

325
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00011/08-07 Постанова256
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 28 березня 2014 року №116

326
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00098/08-07 Лист271
Про внесення змін до деяких постанов Центральної 
виборчої комісії

327
31.12.2018від

№
від 04.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00201/08-07 Постанова23
Про затвердження на 2019 рік середніх норм 
видатків територіальних та дільничних виборчих 
комісій з місцевих виборів на підготовку і 
проведення позачергових, повторних, проміжних, 
перших та додаткових місцевих виборів

328
04.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00202/08-45 Лист21-28-26
Про передачу саморуйнівних контрольно-захисних 
наклейок

329
03.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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00287/08-07 Постанова36
Про роз'яснення щодо порядку передавання 
виборчої та іншої документації, а також 
матеріальних цінностей виборчими комісіями з 
виборів Президента України виборчим комісіям, 
склад яких сформовано для проведення повторного 
голосування з виборів Президента України

330
08.01.2019від

№
від 11.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

00023/08-47 Лист06-19093-18
Про розгляд звернення щодо можливих 
протиправних дій народного депутата України 
Кривохатька В.В.

331
26.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

00013/08-51 Лист05/04-4117
Про надання інформації до Реєстру ІТС

332
27.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00162/08-40 Лист22-28-0.22-125/2
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель

333
04.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

00081/08-29 Лист16-88/162
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України

334
03.01.2019від

№
від 03.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00185/08-22 Лист9621/3/5.2-6-168
Про погодження переліку об'єктів капітального та 
поточного середнього ремонту автомобільних доріг

335
09.01.2019від

№
від 08.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство резерву України
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00005/08-20 Лист4305/0/4-18
Про укладання договору на відпуск матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву

336
29.12.2018від

№
від 02.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00199/08-47 Лист20-20/591/19
Про погодження антикорупційної програми 
Запорізької обласної державної адміністрації на 
2018-2020 роки

337
03.01.2019від

№
від 09.01.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00026/08-42 Лист204/94/22-19
Про надання інформації щодо відзначення 
100-річчя запровадження державної служби

338
02.01.2019від

№
від 02.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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