
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.01.19 по 18.01.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ юридичний

00501/08-40 Доповідна запискаб/н
Про результати розгляду  Вільнянською 
райдержадміністрацією заяв із земельних питань, за 
якими отримано негативну відповідь, за 2017-2018 
роки

1
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

00380/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту населення)
Про організацію освітнього процесу з дисциплін 
"Цивільний захист" та "Безпека життєдіяльності"

2
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00407/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної діяльності 
та зв'язків з громадськістю)
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2016-2020 роки в 
частині збільшення фінансування

3
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00408/08-33 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про будівництво нового корпусу блоку 
дистанційної променевої терапії КУ "Запорізький 
обласний клінічний онкологічний диспансер" ЗОР

4
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00448/08-46 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури)
Про внесення змін до обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки у Запорізькій області

5
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00483/08-39 Доповідна записка00483/08-39
О. БАБАНІН (Департамент екології та природних 
ресурсів)
Про порушення вимог Закону України "Про 
охорону атмосферного повітря" підприємствами

6
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00509/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту населення)
Про проведення заходів та забезпечення безпеки 
при проведенні святкування Водохрещення на 
території Запорізької області

7
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00517/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент з питань цивільного 
захисту населення)
Про внесення змін до Програми подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки

8
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00531/08-22 Доповідна запискаБ/Н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про факт ненадання виконавчої документації

9
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00535/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури 
та спорту)
Про аварійну реконструкцію ділянки водогону КУ 
"Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер"

10
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
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00560/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на реконструкцію ліфтів в КЗ 
"Санаторій медичної реабілітації "Глорія"

11
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ паперовий паперова

00561/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Лукашенко М.П.

12
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00562/08-53 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної діяльності 
та зв'язків з громадськістю)
Про зняття з контролю розпорядження Кабінету 
Міністрів від 18.09.2013 № 754-р

13
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

00566/08-33 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про необхідність проведення автономізації 
закладів охорони здоров'я

14
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00567/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Тищенко Н.М.

15
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

00441/08-14 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Загальний відділ)
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 
за 2018 рік

16
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання документообігу апарату 

облдержадміністрації
паперовий паперова

00584/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до обласного бюджету щодо 
фінансування Програми сприяння розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ в Запорізькій області

17
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00346/08-01 Закон України2641-VIII
Про прилеглу зону України

18
06.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00347/08-01 Закон України2645-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської 
Республіки, Урядом Республіки Польща та 
Кабінетом Міністрів України про внесення змін до 
Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом 
Республіки Польща та Кабінетом Міністрів 
України стосовно створення спільної військової 
частини

19
06.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00348/08-01 Постанова2654-VIII
Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році

20
18.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00349/08-01 Закон України2604-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підприємств залізничного транспорту, майно яких 
розміщене в районі відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, проведення 
антитерористичної операції

21
18.10.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00350/08-01 Закон України2646-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо запровадження середньострокового 
бюджетного планування

22
06.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00466/08-15 Лист04-34/11-7919
Про проведення робочої зустрічі з обговорення 
стану призначення житлових субсидій 21.01.2019 в 
м. Київ

23
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00479/08-08 Депутатське звернення04-25/15-37(687
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про надання медичної допомоги гр. Турчук І.С.

24
14.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
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00480/08-08 Депутатське звернення04-25/13-48(730
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про надання інформації щодо заходів із 
запобігання дитячих опікових травм

25
14.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

00397/08-08 Депутатське звернення2090720
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про забезпечення медикаментами Джоса С.І.

26
29.12.2018від

№
від 15.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00398/08-08 Депутатське звернення2209
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про скасування розпорядження голови Запорізької 
РДА щодо передачі земельної ділянки в оренду 
ТОВ "Сила Єднання"

27
08.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00399/08-08 Депутатське звернення2208
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації щодо права на земельну 
частку Василенко М.С.

28
08.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00439/08-15 Лист01.01/134.2/19/1
Про надання інформації щодо закладів охорони 
здоров'я

29
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00590/08-15 Лист01.07/129.2/132/
Про призначення до персонального складу 
регіональної комісії з реабілітації жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 
років

30
14.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00374/08-19 Лист232
Про каталог зразкових проектів регіонального 
розвитку

31
10.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00377/08-48 Лист1/7128
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ"
Про реалізацію завдань окремої бригади 
територіальної оборони

32
24.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00379/08-22 Лист288
ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ  УКРАЇНИ"
Про  електронне обладнання вітчизняного 
виробництва

33
22.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00392/08-42 Лист23-11/517
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Про підвищення кваліфікації у 2019 році

34
10.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00403/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ КП
Про святкування Дня народження Святійшого 
Патріарха Філарета 23.01.2019 у м. Київ

35
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00404/08-50 Лист15-11/19
ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "ЗОРЯ"
Про виготовлення бланків службових посвідчень за 
єдиним зразком

36
08.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00406/08-22 Лист08/01.2019
ІНІЦІАТИВА З ПРОЗОРОСТІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ CoST УКРАЇНА
Про приєднання до ініціативи щодо прозорості та 
підзвітності реалізації проектів у дорожній галузі

37
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00409/08-25 Лист5/7
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
"ІНПРОЕКТ"
Про надання інформації щодо цін на основні 
будівельні матеріали, вироби і конструкції

38
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00421/08-40 Листб/н
ГР. ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про затвердження проекту землеустрою

39
12.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

6



№
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

00428/08-40 Листб/н
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬПРОМСЕРВІС"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

40
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00462/08-40 Лист01/0416
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ" 
DTEK
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди земельних ділянок

41
11.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00494/08-41 Лист248
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА GIZ
Про проведення зустрічі з представниками 
Товариства 30.01.2019

42
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00495/08-26 Лист01-06
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА...
Про дію положень Змін і доповнень до Галузевої 
угоди на 2017-2018 роки

43
14.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00497/08-40 Листб/н
ГР. СІЛАКОВ В.Т.
Про розірвання договору оренди земель водного 
фонду

44
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00518/08-43 Лист28
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Про нагородження Волкової О.В.

45
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00555/08-41 Лист18
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення круглого столу фахівців з 
місцевого економічного розвитку 25.01.2019 

46
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00557/08-42 Лист03-17-1-30
Про відтермінування заходів з підвищення 
кваліфікації

47
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00559/08-41 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про візит представників ЄС 30.01-01.02.2019 в 
Запорізьку область

48
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00574/08-32 Лист01-22/138
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ
Про скасування проведення наради 23.01.2019 

49
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00575/08-32 Лист98
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА
Про перенесення дати проведення Всеукраїнської 
Ради з інклюзивної освіти на 25.01.2019

50
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00591/08-22 ЛистЕЕЦ-17/95
ФІЛІЯ "ЕНЕРГОЗБУТ" АТ "УКРАЇНСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності

51
15.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00599/08-22 Лист44/09-1079/пон
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ВЕКТОР-ІНВЕСТ, ЛТД"

52
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00600/08-22 Лист44/09-1129/пон
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

53
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації
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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

00405/08-20 Лист4
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про надання фінансової благодійної допомоги для 
закупівлі ліків важкохворим дітям

54
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00430/08-22 Лист11/19
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОСТАНЦІЙ"
Про включення Третецької Т.О. до складу робочої 
групи з питань функціонування ринку 
пасажирських автомобільних перевезень

55
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00521/08-44 Лист2
ГО "ІНСТИТУТ МИРУ ТА РОЗВИТКУ"
Про проведення мирного зібрання (форуму) 
20.01.2019 у Палаці спорту "Юність"

56
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00522/08-44 Лист5
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК - ПАРТІЯ МИРУ ТА 
РОЗВИТКУ
Про проведення мирного зібрання (форуму) 
20.01.2019 у Палаці спорту "Юність"

57
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00523/08-43 Лист3-19
ЗОО ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОСВІТА" ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
Про нагородження Яценко О.Г.

58
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00589/08-26 Лист1701/19-1
ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про затвердження правил приймання стічних вод 
до систем централізованого водовідведення

59
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Посольства

00558/08-41 Лист6111/17-522/1-2
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ
Про оформлення паспорта громадянина України 
Рябко Л.О.

60
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди
9



№
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

00434/08-49 Лист325/1678/2018
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ.
Про виклик до суду 31.01.2019

61
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00435/08-49 Ухвала910/233/18
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про позов ТОВ "Пологівський хімічний завод 
"Коагулянт"

62
08.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00436/08-49 Ухвала910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов Енергодарської місцевої прокуратури

63
08.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00437/08-49 Лист333/2700/18/143/
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання копії рішення про позов до ІА 
"АйПіНьюс"

64
09.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00458/08-49 Лист22-ц/807/955/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за апеляційною скаргою 
Гавілей М.М.

65
10.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00459/08-49 Лист1560/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії рішення  по справі № 
280/5102/18 за позовом Віслоух Л.В.

66
11.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00530/08-49 Лист0840/3888/18/13
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали по справі за позовом 
Віслоух Л.В.

67
08.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10



№
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

00352/08-17 Лист794/0/2-19
Про погодження призначення Саламатіної Г.О.

68
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00363/08-06 Доручення1192/0/1-19
(І. Климпуш-Цинцадзе)Про надання інформації 
щодо заходів з відзначення Дня Європи в Україні у 
2019 році

69
12.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00364/08-17 Лист878/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про звернення ТОВ "ЗТМК" щодо 
електропостачання

70
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00365/08-06 Доручення35104/7/1-18
(П. Розенко) Про надання інформації щодо 
реалізації прав громадян похилого віку, осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають 
в інтернатних закладах, на медичну допомогу

71
05.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00393/08-06 Доручення51244/1/1-18
Про План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 22 листопада 2018 р. № 2621-VIII "Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України"

72
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00395/08-06 Доручення44/1/1-19
(Г. Зубко) Про утримання виконавчих апаратів 
районних рад за рахунок коштів Державного 
бюджету

73
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00411/08-03 Постанова2
Про внесення змін до пункту 2 Порядку надання 
пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу сім'ї

74
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00412/08-06 Доручення196/1/1-19
(В. Гройсман) Про відзначення пам'ятних дат і 
ювілеїв у 2019 році

75
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00414/08-03 Постанова6
Про внесення змін до Положення про види, розміри 
і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку 
з роботою, яка передбачає доступ до державної 
таємниці

76
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00415/08-03 Постанова1194
Про погодження утворення територіальних органів 
Державної інспекції енергетичного нагляду та 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

77
18.12.2018від

№
від 15.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00416/08-03 Постанова11
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від впровадження господарської 
діяльності у сфері дошкільної освіти та 
визначається періодичність проведення планових 
заходів державного нагляду (контролю) 
Державною службою якості освіти

78
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00440/08-03 Постанова1198
Про затвердження типових положень про 
молодіжні консультативно-дорадчі органи

79
18.12.2018від

№
від 16.01.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00468/08-06 Доручення636/1/1-19
(В. Гройсман) Про результати аудиту використання 
коштів субвенції

80
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00486/08-06 Доручення631/1/1-19
(В. Гройсман) Про результату аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів

81
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00489/08-06 Доручення630/1/1-19
(В. Гройсман) Про результату аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів

82
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
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00490/08-06 Доручення50768/1/1-18
(В. Гройсман) Про проблемні питання щодо стану 
пожежної безпеки житлового фонду

83
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00546/08-04 Витяг з протоколу1
Про внесення проектів актів Кабінету Міністрів 
України  щодо використання коштів державного 
бюджету

84
10.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00547/08-06 Доручення22418/239/1-17
(П. Розенко) Про надання інформації щодо 
забезпечення безбар'єрного доступу осіб з 
інвалідністю до транспортної інфраструктури

85
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00550/08-06 Доручення1561/1/1-19
(В. Кириленко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про надання інформації щодо виплати заробітної 
плати педагогічним працівникам

86
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00572/08-06 Доручення1586/1/1-19
(С. Дехтяренко) Про внесення змін до 
Розпорядження КМУ від 05.12.2018 №934-р 

87
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00573/08-06 Доручення1411/1/1-19
(С. Кубів) УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО 
КОМІСАРА ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
реалізації прав людини

88
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

00385/08-48 ЛистUOP3-150
Про перелік підприємств, яким затверджені 
мобілізаційні завдання

89
09.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

13
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00471/08-23 Лист37-32-11/592
Про надання інформації щодо програм шкільного 
харчування

90
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

00470/08-39 Лист5/3-10/515-19
Про надання інформації щодо багатотоннажних 
накопичувачів рідких відходів

91
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00511/08-39 Лист5/4.1-8/547-19
Про надання плану зі створення і розширення 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
на 2019 рік

92
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00341/08-37 Лист4504-05/1195-06
Про розвиток туристичної інфраструктури в 
регіонах

93
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00396/08-41 Лист3901-06/1464-03
Про надання інформації щодо умов інвестиційної 
діяльності та стану роботи із зверненнями 
інвесторів

94
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00491/08-19 Лист4602-04/1836-06
Про проведення Експо-конгресу "Бізнес для 
Розумних Міст" 30.01.2019 в м. Київ

95
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

00340/08-28 Лист22/23-120-19
Про утворення регіональної комісії з питань 
соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої 
свободи

96
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14
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00362/08-28 Лист22/5.1-132-19
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

97
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00569/08-28 Лист22/5.1-228-19
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб

98
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

00391/08-41 Лист09-02/14-01
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО
Про ознайомчий візит до штаб-квартири НАТО 
18-19.02.2019 (м. Брюссель, Бельгія)

99
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00533/08-37 Лист12-13/17-01
Про розміщення тематичної друкованої соціальної 
реклами у вигляді біл-бордів до Дня соборності 
України

100
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство культури

00369/08-37 Лист73/18-6/14-19
Про надання інформації щодо реалізації Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 
року

101
10.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00343/08-32 Лист1/9-15
Про участь у Всеукраїнському фестивалі інновацій 
14-16 травня 2019 року

102
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00464/08-51 Лист1/9-19
Про проведення семінару-наради з впровадження 
нових інформаційних технологій  та 
геоінформаційних систем 28.01.2019 в м. Київ 

103
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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00571/08-32 Лист1/9-31
Про проведення IV Всеукраїнського семінару з 
питань розвитку професійної освіти 24.01.2019 в м. 
Київ

104
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00401/08-33 Лист01.7/840
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо схвалення Стратегії 
розвитку національної системи крові та 
затвердження плану заходів щодо її реалізації

105
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00579/08-33 Лист13/03/41
ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ
Про надання інформації щодо надання 
психіатричної допомоги населенню

106
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00339/08-30 Лист7/34.4/478-19
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо реалізації Концепції 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні

107
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00358/08-20 Лист7/19.1/225-19
Про надання інформації щодо використання 
субвенції на формування структури ОТГ

108
09.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00361/08-32 Лист7/19.4/492-19
Про надання інформації щодо 
інклюзивно-ресурсних центрів

109
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00366/08-21 Лист7/19.8/510-19
Про участь у нараді з питань розвитку мережі 
центрів надання адміністративних послуг 
16-18.01.2019 в м. Київ

110
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

16
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документа

00438/08-20 Лист7/19.5/570-19
Про надання інформації щодо використання коштів 
в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

111
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00465/08-20 Лист7/31.3/609-19
Про надання звітів щодо виконання бюджетної 
програми "Підтримка регіональної політики 
України"

112
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00478/08-30 Лист7/34.1/682-19
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"

113
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

00487/08-26 Лист7/9.5/734-19
Про надання інформації щодо виконання Програми 
"Питна вода України" у 2018 році

114
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00510/08-26 Лист7/10.4/729-19
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які отримали ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

115
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00553/08-41 Лист7/9.3.2/783-19
Про надання інформації щодо проекту "Об'єднання 
співвласників будинків для провадження сталих 
енергоефективних ринків", що впроваджується 
ПРООН в Україні

116
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00568/08-22 Лист7/10.2/793-19
Про надання інформації щодо укладання договорів 
на постачання електроенергії підприємствами 
водопровідно-каналізаційного господарства та 
теплопостачання на 2019 рік

117
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
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00570/08-21 Лист7/19.8/809-19
Про надання інформації щодо проведення нарад з 
питань розвитку мережі центрів надання 
адміністративних послуг

118
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00588/08-35 Лист1096/0/2-19/37
Про надання інформації щодо забезпечення прав 
дітей на належне утримання

119
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00342/08-28 Лист678/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

120
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00413/08-28 Лист108/0/5-19/37
Про надання державної соціальної допомоги 
Безуглому О.О.

121
11.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00484/08-20 Лист860/0/2-19/57
Про надання інформації щодо надання фінансової 
підтримки громадським об'єднанням ветеранів на 
конкурсній основі

122
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00485/08-35 Лист920/0/2-19/25
Про проведення обговорення проекту Державного 
стандарту надання послуги раннього втручання 
30.01.2019 в м. Київ

123
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

00513/08-20 Лист07010-05-6/1246
Про надання інформації щодо оплати праці 
педагогічних працівників та залишків коштів 
освітньої субвенції

124
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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00542/08-20 Лист04110-09-2/1399
Про надання інформації для підготовки Бюджетної 
декларації на 2020-2022 роки

125
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

00538/08-46 Лист1429/15630-4-18
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
законодавчих актів з реалізації внутрішньо 
переміщеними особами своїх виборчих прав

126
11.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00424/08-20 Лист01-0053/26-1
Про співфінансування будівництва шкільного 
стадіону Азовської ЗОШ

127
09.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00420/08-21 Лист01-01-02/0254
Про створення комісії з прийому-передачі у 
комунальну власність обладнання

128
11.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00596/08-20 Лист01-01-30/0313
Про виділення коштів на ремонт спортивного 
майданчика "Енергодарського НВК № 5"

129
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ 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

00475/08-40 Лист01/03-32/03486
Про передачу земельної ділянки в державну 
власність

130
19.12.2018від

№
від 16.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

19



№
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

00594/08-20 Лист03-01-22/137
Про виділення коштів на реконструкцію споруд для 
збирання, очищення і використання вод 
поверхневого стоку

131
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

00592/08-40 Лист07/21-62
Про передачу земельної ділянки КП "Комфорт"

132
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

00422/08-20 Лист02-01-21/40
Про виділення коштів на придбання автогрейдера

133
04.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

00581/08-33 Лист03-05/92
Про забезпечення доступності населення до 
лікарських засобів у сільській місцевості

134
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00583/08-20 Лист03-05/96
Про фінансування проектів будівництва

135
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00443/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про участь у засіданні робочої групи з вивчення 
питання збільшення обсягу фінансування Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень...

136
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

20



№
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Джерело  інформації 
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00356/08-54 Лист0025/01-27
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА 
ОБЛАСНИХ РАД
Про проведення VII Міжнародного 
Конкурсу-фестивалю  дитячо-юнацької творчості 
"ПерлинаFest"

137
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00388/08-54 Лист0013/01-27
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про проведення благодійного конкурсу 
"Благодійна Україна - 2018" навесні 2019 року

138
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00432/08-54 Розпорядження10-н
Про нагородження Бойко З.М.

139
11.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00433/08-54 Лист0095/01-11
Про розподіл додаткової дотації

140
11.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00476/08-54 Лист5615/01-11
Про виділення коштів для стабілізації 
фінансово-економічного стану комунального 
підприємства

141
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00488/08-54 Лист01-26/0071
Про участь у засіданні робочої групи з питання 
опрацювання розподілу додаткової дотації 
18.01.2019

142
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00520/08-54 Лист0114/01-11
Про розподіл додаткової дотації

143
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00563/08-54 Лист0134/01-15
Про право власності на спірні земельні ділянки, 
зайняті курганами

144
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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00576/08-08 Депутатське звернення01
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М. (Кирилівська селищна рада 
Якимівського р-ну)
Про виділення коштів на придбання автомобіля для 
Атманайської амбулаторії та капітальний ремонт 
Атманайської ЗОШ

145
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00585/08-54 Лист0074/01-11
ПНЗ "МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА 
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
Про виділення коштів для проведення ремонту

146
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00586/08-54 Лист0096/01-11
КП "УНІВЕРС"
Про нестачу коштів на утримання структурних 
підрозділів облдержадміністрації

147
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00587/08-54 Лист0133/01-11
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про розподіл додаткової дотації

148
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

00452/08-22 Лист001-43/402
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

149
11.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00453/08-22 Лист001-43/399
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" зі сплати за 
споживання електроенергії

150
11.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00496/08-20 Лист001-16/459
Про виділення коштів на закупівлю матеріалів

151
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22



№
з/п
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00537/08-20 Лист001-46/643
Про виділення коштів для 
аварійно-відновлювальних робіт

152
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

00383/08-39 Листютосиг3/8-325
Про виконання Програми охорони довкілля, 
раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки

153
09.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Банки

00372/08-40 Лист107.26-2/798/201
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

154
04.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

00417/08-48 Лист12
В/Ч А2189
Про матеріально-технічне забезпечення військової 
частини

155
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00506/08-20 Лист3/29/29/2-59
В/Ч 3029
Про виділення коштів на потреби військової 
частини

156
11.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00455/08-22 ЛистДНМІ-02-29/12
Про порушення умов договору ПАТ 
"Запоріжсталь"

157
03.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00456/08-22 ЛистДНМІ-02-29/14
Про порушення умов експлуатації залізничних 
вагонів  ПРАТ "Запоріжкокс"

158
03.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

23
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00457/08-22 ЛистДНМІ-02-29/13
Про порушення умов експлуатації залізничних 
вагонів  ДТЕК Запорізька ТЕС

159
03.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00373/08-40 Лист11/01/2019-01
ФЕРМЕРСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"НОВОБІЛИКИ"
Про розірвання договору оренди земель водного 
фонду

160
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00389/08-40 Листб/н
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРБІТА-СМ"
Про залишення без розгляду листа (№ 12417/08-40)

161
23.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00390/08-40 Листб/н
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ИТОГ"
Про відкликання погодження на надання земель 
для ведення мисливського господарства (№ 
12416/08-40)

162
23.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00400/08-40 Лист342/3-19/56
ТОВ "НІБУЛОН"
Про неякісну експертну грошову оцінку земельної 
ділянки

163
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00446/08-22 Лист1
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

164
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00447/08-22 Лист2
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

165
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00451/08-22 Лист02/19
ТОВ "ЛАКМА"
Про проведення перевірки щодо здійснення 
операцій з металобрухтом

166
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

24
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00463/08-39 Лист01-23/118
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до природоохоронного заходу 

167
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00493/08-22 Лист15/01-1
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

168
15.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00507/08-40 Лист16/01
ТОВ "ІНВАР"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації щодо відновлення меж земельної 
ділянки

169
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00529/08-40 Лист01/01
Про відкликання листа облдержадміністрації від 
09.01.2019 № 08293/08-40

170
15.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

00515/08-40 Лист10/0044
Про надання роз'яснень щодо оформлення 
земельної ділянки

171
15.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

00477/08-18 Лист22
Про роботу із зверненнями громадян у 2018 році

172
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

00498/08-20 Лист25
Про виділення бюджетних коштів для закупівлі 
серверного обладнання

173
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00540/08-18 Лист32
Про розміщення оголошення щодо прямої гарячої 
лінії

174
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00375/08-34 Лист15
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЙЕС"
Про молодіжну роботу в ОТГ та містах Запорізької 
області

175
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00472/08-43 Листб/н
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про нагородження Скориці Д.М.

176
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Установи культури

00371/08-43 Лист01/11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про нагородження Черногора С.В. та інших

177
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00386/08-43 Лист05/1
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. 
МАГАРА
Про нагородження Маслєннікової Л.В.

178
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00532/08-43 Лист16
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про присвоєння почесного звання Макоєд К.В.

179
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Учбові заклади

00387/08-20 Лист01-11/38
КЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію цілісного 
майнового комплексу

180
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00516/08-40 Лист62-25/53
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання права на постійне користування 
земельною ділянкою

181
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

26



№
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Адміністрація Президента України

00351/08-16 Лист02-01/45
Про зняття з контролю Доручення Президента 
України від 23.04.2010 № 1-1/749  (№ 02707/08-08 
(2010))

182
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00544/08-16 Лист02-01/78
Про зняття з контролю Доручення Президента 
України від 12.11.2013 № 1-1/2944 (№09974/08-08 
(2013))

183
15.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00552/08-16 Лист11-05/39
Про участь у нараді з питань реалізації державної 
інформаційної політики та протидії інформаційній 
агресії РФ в регіонах 23.01.2019 в м. Київ

184
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Президент України

00541/08-02 Указ4/2019
Про внесення змін до деяких указів Президента 
України

185
09.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

00543/08-16 Лист32-07/112
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

186
14.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00481/08-20 Лист01-34/0044
Про перерозподіл коштів медичної субвенції для 
забезпечення інсуліном хворих мешканців с. 
Азовське

187
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

00418/08-22 Лист01-16/0030
Про аварійний стан дороги О081491 
Пологи-Кінські 
Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ

188
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

27
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00597/08-20 Лист01-16/0041
Про фінансування утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

189
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00368-08-22 Лист01-28/11
Про внесення змін до Закону України "Про ринок 
електричної енергії"

190
04.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00539/08-43 Лист01-41/40
Про нагородження Кириленка О.О.

191
14.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00564/08-20 Лист100/02-26
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі в с. В.-Білозерка

192
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00423/08-20 Лист01-28/0035
Про забезпечення видатків на оплату праці

193
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00526/08-43 Лист01-01-36/017
Про нагородження Морозова І.В. та інших

194
08.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00527/08-43 Лист01-01-36/036
Про нагородження Калиновського С.В. та інших

195
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00504/08-43 Лист01-27/0054
Про нагородження Сус Т.А, Короті В.М.

196
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00505/08-43 Лист01-18/0039
Про нагородження Чудеснової С.І., Рогач Т.І.

197
15.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00580/08-34 Лист01-16/0054
Про проведення спортивного свята 26.01.2019

198
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00524/08-43 Лист02-57/04-К
Про нагородження Мельничука В.В. та інших

199
14.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00525/08-43 Лист02-57/06-к
Про нагородження Хлистуна Д.П. та інших

200
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00565/08-48 Лист01-33/0039
Про надання інформації щодо проведення 
навчальних зборів батальйону територіальної 
оборони

201
15.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00536/08-26 Лист01-24/0059
Про шкідливі викиди котла альтернативного 
опалення на території школи в с. Новоолексіївка

202
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00426/08-22 Лист01-46/0018
Про розгляд листів райдержадміністрації

203
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

00360/08-08 Депутатське звернення25
ДЕПУТАТ БЕЗУГЛОВ В.Є.
Про надання інформації щодо утримання доріг 
місцевого значення

204
22.12.2018від

№
від 14.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

29
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00384/08-27 Лист11
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

205
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00429/08-32 Лист2163/02-01-46
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про підтримку діяльності ДНЗ "Вільнянський 
професійний ліцей"

206
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00445/08-08 Депутатське звернення01-17/05
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про неправомірні дії колишнього сільського 
голови Куща С.В.

207
03.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00449/08-20 Лист34
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт сільського 
будинку культури

208
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00482/08-22 Лист39
СМИРНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про відновлення роботи відділення поштового 
зв'язку

209
15.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00499/08-20 Лист01-48/117
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
опалення

210
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00500/08-20 Лист01-48/116
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію ділянки 
водопроводу 

211
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30
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00502/08-20 Лист01-48/114
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на поновлення робіт з 
реконструкції водопровідних мереж с. Лукашеве

212
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00503/08-20 Лист01-48/118
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
Августинівського закладу загальної середньої 
освіти

213
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00534/08-22 Лист101
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення медичного спецтранспорту

214
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00593/08-22 Лист01-20/0106
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про скорочення кількості листонош в селі

215
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

00461/08-20 Лист02.1-26/03.2/45
Про надання Переліку природоохоронних заходів 
для фінансування у 2019 році

216
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

00431/08-20 Лист0235/01-04
Про недостатнє фінансування з державного 
бюджету у зв'язку з ситуацією, що склалася на 
території області у зв'язку з напруженням у 
Азовському морі

217
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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00548/08-20 Лист01/1.1-31/328
Про виділення коштів на придбання 
паливно-мастильних матеріалів

218
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00549/08-20 Лист01/1.1-31/329
Про виділення коштів на придбання 
паливно-мастильних матеріалів

219
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

00519/08-40 Лист13-8-0.8-313/2-1
Про погодження Плану роботи на І півріччя 2019 
року

220
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00355/08-46 Лист15/04/1-2019
Про фінансування Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області

221
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00382/08-48 Лист43/04/08-2019
Про виконання заходів з реалізації воєнного стану 
на території області

222
09.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Воєнний стан паперовий паперова

00442/08-46 Лист126/04/6-2019
Про надання інформації щодо протиправного 
поглинання та захоплення підприємств

223
08.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00474/08-20 Лист10/01/1-2019
Про виділення коштів на придбання цифрових 
радіостанцій

224
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

00410/08-46 Лист12.1-19/0229
Про надання інформації щодо перевірок стану 
правової роботи 

225
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00419/08-28 Лист5047-1-19/13-13
Про надання інформації щодо 
підприємств-боржників із заробітної плати

226
10.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00508/08-46 Лист12.1-20/0303
Про приведення нормативних документів у 
відповідність до Загального положення про 
юридичну службу

227
16.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

00381/08-39 Лист155/06
Про функціонування лісових смуг

228
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00460/08-20 Лист195/09
Про фінансування структурного підрозділу 
інструментально-лабораторного контролю

229
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

00473/08-20 Лист156/9/08-01-21-0
Про фінансування заходів Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій обл.

230
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00528/08-20 Лист133/9/08-01-07-0
Про наданні інформації щодо суми фактичних 
надходжень податків і зборів

231
14.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

00425/08-22 Лист5/47
Про відстрочку платежів за електроенергію

232
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00492/08-22 Лист8/48
Про створення резервного запасу 
паливно-мастильних матеріалів

233
15.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

00427/08-30 Лист01-12/11
Про пленарне засідання Ради Запорізької 
облпрофради 31.01.2019

234
15.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00577/08-22 Декларація33к/635
Про надання послуг зв'язку виборчим комісіям

235
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00367/08-20 Лист49
Про фінансування обласної програми 
"Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки"

236
10.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00450/08-20 Лист13/ф
Про виділення коштів на придбання будівельних 
матеріалів для Михайлівського РВК

237
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00354/08-45 Лист34/06-74
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
В ЗАП. ОБЛ.
Про перевірку стану технічного захисту державних 
інформаційних ресурсів та інформації в системі 
"Державний реєстр виборців"

238
11.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00357/08-20 Лист31/8-150
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС 
УКРАЇНИ В ЗАП. ОБЛ.
Про виділення коштів на придбання мікроавтобусу

239
08.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00359/08-18 Лист18
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії

240
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

00378/08-32 Лист12/4-47
ДУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА УСТАНОВА 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№ 144)"
Про відкриття філії професійно-навчального 
закладу м. Мелітополь на базі установи

241
08.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00556/08-46 Лист1136/43/27/1/03-
Про безкоштовне розміщення інформації на 
інформаційних площах Запорізької області

242
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

00353/08-46 Лист345/41/32/03-201
Про перевірку маршрутних транспортних засобів  
групи перевізників "BUS-TOUR"

243
09.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00344/08-46 Лист59/6/2-27-нт
Про надання інформації щодо заходів з локалізації 
загроз  національній безпеці

244
04.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00345/08-46 Лист59/19/1-16нт
Про проблемні питання у сфері водопостачання та 
водовідведення м. Бердянськ

245
09.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00402/08-46 Лист59/6/1-22нт
Про недопущення порушень бюджетного 
законодавства

246
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00554/08-46 Лист59/21/7нт
Про фінансування послуг з надання каналів зв'язку

247
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області
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00467/08-20 Лист04-08-04-15/267
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції

248
16.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00545/08-45 Лист21-28-182
Про надання програмно-апаратних засобів 
ідентифікації для АІТС "Державний реєстр 
виборців"

249
16.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

00512/08-51 Лист257/0/20-19
Про здійснення електронного документообігу

250
15.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

00551/08-22 Лист171/02/14-19
Про сприяння у придбанні катера українського 
виробництва

251
17.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

00444/08-51 Лист64/01/02-156
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР КІБЕРЗАХИСТУ
Про надання інформації щодо вчинення 
несанкціонованих дій стосовно державних 
інформаційних ресурсів ІТС

252
14.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з лікарських засобів

00454/08-20 Лист245-001.1.1/002.
Про підтримку та фінансову допомогу Держслужбі 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 
Запорізькій області

253
11.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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00376/08-22 Лист16-628/162
Про електропостачання ТОВ "ЗТМК"

254
08.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

00394/08-51 Лист1/04-1-47
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо затвердження плану 
заходів з підтримки розвитку індустрії програмної 
продукції України на 2019 рік

255
14.01.2019від

№
від 15.01.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00469/08-51 Лист1/06-1-57
Про погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження плану 
заходів з підтримки розвитку індустрії програмної 
продукції України на 2019 рік"

256
15.01.2019від

№
від 16.01.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00370/08-47 Лист20-19/2330/19
Про надання інформації щодо результатів 
діяльності з питань запобігання та виявлення 
корупції у 2018 році

257
14.01.2019від

№
від 14.01.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

00514/08-47 Лист20-20/3313/19
Про надання звітної інформації щодо виконання 
заходів антикорупційної програми за 2018 рік

258
17.01.2019від

№
від 17.01.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

00578/08-41 Листб/н
Про проведення спеціалізованого заходу в сфері 
інвестицій в проекти та об'єкти нерухомості 
закордон на близькому сході 26-28 березня в Дубаї

259
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

00582/08-37 Лист111/2.3-07-19
Про експонування інформаційно-просвітницьких 
стендів 22.01.2019

260
18.01.2019від

№
від 18.01.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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