
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.02.19 по 08.02.19

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
Заступники голови ОДА

01109/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань з реконструкції будівлі КЗ "Запорізький 
обласний дитячий протитуберкульозний санаторій" 
ЗОР

1
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01110/08-28 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про стан погашення заборгованості з заробітної 
плати працівникам підприємств області

2
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01205/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про ситуацію у сфері обігу металобрухту та 
крадіжок кабельно-провідникової продукції та 
іншого промислового обладнання

3
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01229/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про видачу лісорубних квитків для видалення 
(вирубки) зелених насаджень або окремих дерев у 
зоні відведення автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення

4
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01246/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІНА  (Деп. соціального захисту населення)
Про збільшення обсягу видатків на реалізацію 
регіональних програм щодо соціального захисту 
населення у 2019 році

5
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01247/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Деп.соціального захисту населення)
Про збільшення обсягу видатків на 2019 рік 
Департаменту соціального захисту населення 
ЗОДА

6
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01248/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді,фізичної культури 
та спорту )
Про виділення додаткових коштів на проведення 
обласних змагань серед учнівської та студентської 
молоді та відрядження спортсменів для участі у 
Всеукраїнських змаганнях

7
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01251/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів обласного 
бюджету у 2019 році на функціонування закладів та 
установ галузі "Культура"

8
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01285/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Головченка В.М.

9
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01302/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Пянтковського А.Г. (інші)

10
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01303/08-21 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент капітального 
будівництва)
Про списання майна з балансу Департаменту 
капітального будівництва ОДА 

11
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

2
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01318/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Тоцького О.В. (та інші)

12
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01361/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору на оплату проїзду дітей пільгових 
категорій та їх супроводжуючих осіб до МДЦ 
"Артек" та УДЦ "Молода гвардія"

13
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

01186/08-08 Депутатське звернення04-25/18-111(18
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про результати засідання круглого столу на тему: 
"Партнерство в публічному управлінні охороною 
здоров'я для підвищення людського потенціалу 
нації"

14
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01230/08-15 Лист04-34/13-21622
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення засідання Громадської ради 
матерів 07.02.2019 (м. Київ)

15
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01402/08-08 Депутатське звернення04-33/06-130(23
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про стан виконання Постанови ВРУ "Про 
рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Розвиток туристичної індустрії як інструмент 
економічного розвитку та інвестиційної 
привабливості України"

16
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Народні депутати України

3
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01134/08-08 Депутатське звернення1/57-2
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення гр. Зінченко В.І. щодо надання 
допомоги на лікування

17
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01188/08-08 Депутатське звернення20 91416
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення гр. Федотова В.М. щодо допомоги 
на лікування

18
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01189/08-08 Депутатське звернення264-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про звернення гр. Норки Г.С. щодо лікування її 
сина

19
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01190/08-08 Депутатське звернення2228
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання допомоги гр. Гапоненку О.В. щодо 
виділення в натурі майнового паю

20
28.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01222/08-08 Депутатське звернення304-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про звернення гр. Логвин С.В. щодо надання 
допомоги на лікування

21
01.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01224/08-08 Депутатське звернення437/19-590н
НДУ НЕМИРОВСЬКИЙ А.В.
Про порушення законодавства у природоохоронній 
сфері

22
01.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01362/08-15 Лист005
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЗА ДУХОВНІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ ТА 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Про участь у Форуму сім'ї 01.03.2019 (м. Київ)

23
31.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01364/08-08 Депутатське звернення20 91620
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Добровольської 
Л.М.

24
04.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Академії

01133/08-23 Лист07-01/02
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Про пропозиції до складу науково-координаційних 
рад міжрегіональних наукових центрів

25
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Військові частини

01128/08-48 Лист31
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1145-Т
Про матеріально-технічне забезпечення військової 
частини

26
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

01131/08-28 Лист1486/20
ГО "ЛА СТРАДА - УКРАЇНА"
Про Доповідь ГРЕТА щодо впровадження 
Україною Конвенції Ради Європи заходів протидії 
торгівлі людьми 

27
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01154/08-44 Лист01/21-01-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної культурної-освітньої 
поїздки " Європейська єдність" 25.03-01.04.2019 
(Таллінн-Гельсінкі-Таллінн)

28
21.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01155/08-44 Лист01/22-01-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної культурної-освітньої 
поїздки "Співпраця у сфері охорони здоров`я, 
освіти та культури 03.06-11.06.2019 (Румунія, 
Боснії...)

29
22.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01156/08-44 Лист01/24-01-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної культурної-освітньої 
поїздки " Європейська єдність" 04.05-12.05.2019 
(Польща, Німеччини...)

30
24.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

5



№
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01176/08-39 Лист3101/19-2
ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про оголошення парку "Перемога" об`єктом 
природно-заповідного фонду

31
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01220/08-37 Лист2019-69
CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL 
AUTHORITIES
Про зустріч з питань безпеки ромів 26.02.2019 (м. 
Львів)

32
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Заявник

01270/08-40 Листб/н
ГР. КУРТА О.М.
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

33
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01092/08-22 Лист01-03/53
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про проведення Всеукраїнської дорожньої 
конференції 14.03.2019 в м. Київ

34
29.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01093/08-41 Лист36
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про Робочу групу з реалізації завдань Програми 
місцевого системного розвитку

35
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01094/08-49 Адвокатський запит001-ТОВ
АДВОКАТ ЯРКІНА О.В.
Про надання інформації стосовно погодження 
Проекту землеустрою щодо встановлення меж смт 
Кушугум Запорізького р-ну

36
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01108/08-50 Лист01/25
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінарів 27-28.02.2019 та 
05.03.2019

37
25.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

01113/08-40 Листб/н
АРАПОВА В.Д.
Про повернення на користь державі земельної 
ділянки

38
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01115/08-40 Листб/н
ЯКИМЕНКО Д.П.
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

39
30.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01130/08-38 Лист9/7
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ФОЛІО"
Про співробітництво

40
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01138/08-49 Лист325/1678/18
АДВОКАТ МАЖАРА О.О.
Про позовну заяву щодо встановлення земельного 
сервітуту 

41
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01150/08-19 Лист293/84
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про підготовку документів стратегічного характеру

42
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01178/08-32 Лист121
ПП "НВПП "СПАРІНГ-ВІСТ ЦЕНТР"
Про використання сучасних засобів радіаційного 
контролю в навчальних закладах Запорізької 
області

43
28.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01237/08-40 Лист7/1-365/Нв-19
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

44
01.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ 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

01267/08-37 Лист7
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про проведення конкурсу "Благодійне 
Запоріжжя-2018" у травні 2019 року

45
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01276/08-38 Листб/н
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "АДЕФ-УКРАЇНА"
Про видання Пересопницького Євангелія

46
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01299/08-49 Лист908/72/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про відзив на апеляційну скаргу на рішення 
господарського суду по справі №908/72/18

47
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01300/08-49 Лист908/72/18
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про касаційну скаргу на рішення господарського 
суду по справі №908/72/18

48
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01301/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ХОРОШКО С.В.
Про клопотання щодо залучення третьої особи по 
справі ТОВ "Заапорожградтранс-1"

49
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01304/08-22 Листб/н
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Про посилення контролю в розкритті злочинів, 
пов`язаних з крадіжками телекомунікаційного 
обладнання підприємства

50
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01350/08-26 Лист0602-3/15
ДП "ТШГ АГ УКРАЇНА"
Про співробітництво

51
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01372/08-23 Листб/н
ТОВ "УКРБДЖОЛПРОМ"
Про презентацію книги "Книга слова людського"

52
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

8



№
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

01373/08-40 Лист36-02/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладення додаткових угод до договорів 
оренди землі

ДОПОВІДНА!

53
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01375/08-41 Лист65/6
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення практичного семінару "Залучення 
інвестицій в економічний розвиток регіонів..." 
21.02.2019 (м. Київ)

54
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01389/08-51 Лист29/19
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про ознайомлення з функціональними 
можливостями Підсистеми погодження проектів 
НПА в СЕВ ОВВ

55
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01407/08-22 Лист27
ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про погодження паспорту автобусних маршрутів

56
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

01144/08-41 Лист61314/17-800-15
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ СЕРБІЯ
Про презентацію туристичного потенціалу України 
на Міжнародному ярмарку туризму в Сербії 
21-24.02.2019 (м. Белград)

57
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01367/08-41 ЛистCom/Kyiv/212/4/
ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ
Про зустріч 21-23.02.2019

58
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Фонди

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

01194/08-51 Лист39/15
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про участь у конференції "Е-нноваційна Україна" 
08.02.2019 (м. Київ)

59
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01095/08-03 Розпорядження35-р
Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
в Україні на 2017-2020 роки

60
30.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01096/08-06 Доручення3377/1/1-19
(П. Розенко) Про виконання Плану заходів з 
реалізації Концепції реформи фінансування 
системи охорони здоров'я на період до 2020 року

61
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01097/08-06 Доручення2533/4/1-19
(В. Гройсман) НДУ ОСУХОВСЬКИЙ О.І. 
Про врегулювання ситуації з лікуванням орфанних 
захворювань

62
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01099/08-06 Доручення6271/129/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю

63
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01101/08-03 Постанова53
Про внесення змін до Порядку розміщення 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 
вкладних (депозитних) рахунках у банках

64
23.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

01102/08-03 Постанова31
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у  державному бюджеті для 
виготовлення органами ведення Державного 
реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки та проведення 
голосування на виборах Президента України у 2019 
році

65
10.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01121/08-17 Лист2100/0/2-19
(В. Поліщук) КП "ТИТАН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

66
30.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01124/08-06 Доручення2746/1/1-19
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України

67
29.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01145/08-06 Доручення1284/4/1-19
(В. Гройсман) НДУ ЯЦЕНКО А.В.
Про туристичний збір

68
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01146/08-06 Доручення1993/1/1-19
(С. Кубів) Про критичне становище ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

69
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01157/08-06 Доручення3919/0/1-19
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
прийняття в експлуатацію у 2018 році об'єктів 
виробничого призначення

70
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01158/08-06 Доручення2533/5/1-19
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про врегулювання ситуації з лікуванням орфанних 
захворювань

71
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01159/08-06 Доручення2758/1/1-19
(Г. Зубко) НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення гр. Васецького А.Я. щодо 
здійснення капітального ремонту житлового 
будинку

72
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01160/08-06 Доручення39053/10/1-17
(Г. Зубко) Про підвищення готовності органів 
державної влади до виконання заходів захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій

73
02.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01161/08-17 Лист2334/0/2-19
(В. Поліщук) Про фінансування капітального 
ремонту шляхопроводу в м. Бердянськ

74
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01162/08-06 Доручення3741/1/1-19
(П. Розенко) ТОВ "ГАРНЕТ ІНТЕРНЕШНЛ 
МЕДІА ГРУП"
Про національний художній фільм "Сквот32"

75
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01163/08-03 Розпорядження37-р
(В. Гройсман) Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції розвитку системи 
електронних послуг в Україні на 2019 - 2020 роки 

76
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01164/08-03 Постанова56
Деякі питання цифрового розвитку

77
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01206/08-17 Лист2393/0/2-19
(В. Федорчук) Про дотримання вимог актів 
Кабінету Міністрів України

78
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01232/08-17 Лист2436/0/2-19
(В. Федорчук) Про проведення перевірок 
використання коштів підопічних 
будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів 
із залученням представників громадських 
організацій

79
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01259/08-06 Доручення50071/9/1-18
(В. Гройсман) Про організацію підготовки та 
проведення перевірок місцевих державних 
адміністрацій

80
30.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01265/08-06 Доручення41-В-001561/084
(С. Кубів) Про участь у нараді з питань 
заборгованості за будівництво інженерних споруд 
06.02.2019 (м. Київ)

81
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01295/08-17 Лист2539/0/2-19
(В. Федорчук) ТОВ "ТД КОРОСТЕНСЬКИЙ 
ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
Про скаргу на незаконні дії при проведенні 
процедури закупівлі

82
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01296/08-06 Доручення3787/1/1-19
(В. Кістіон) Про правомірність нарахування обсягів 
природного газу у разі відсутності газових 
лічильників

83
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01308/08-06 Доручення1893/1/1-19
(В. Гройсман) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОБ'ЄДНАННЯ 
"САМОПОМІЧ"
Про реорганізацію ДП "Запорізький кінний завод 
№86"

84
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01309/08-17 Лист2638/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан виконання Плану 
організації підготовки проектів актів, необхідних 
для забезпечення реалізації Закону України від 
22.11.2018 № 2621-VIII "Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України"

85
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01330/08-06 Доручення3819/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 30.01.2019 № 22 "Про звільнення в 
запас військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову військову 
службу у 2019 році"

86
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01335/08-06 Доручення2496/1/1-19
(В. Гройсман) Про проведення перевірки діяльності 
замовника і підрядника робіт з реконструкції 
дитячого садочку "Теремок" Балабинської 
селищної ради

87
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01359/08-06 Доручення16814/65/1-19
(В. Федорчук) Про стан виконання завдань 
протоколу розширеної урядової наради від 
05.04.2018

88
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01370/08-17 Лист2791/0/2-19
(В. Федорчук) Про результати державних 
фінансових аудитів виконання окремих бюджетних 
програм у галузі освіти

89
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01380/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(В. Гройсман) 4. Окремі рішення щодо введення в 
експлуатацію ангіографічного обладнання

90
31.01.2019від

№
від 08.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01239/08-23 Лист37-18-11/2630
Про реалізацію Концепції розвитку сільських 
територій

91
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01147/08-39 Лист5/4-7/1206-19
Про роз'яснення положень природоохоронного 
законодавства

92
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01149/08-39 Лист5/1-7/1188-19
Про Протокол засідання Координаційної ради з 
питань реалізації Національної Стратегії 
управління відходами в Україні до 2030 року

93
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01260/08-39 Лист5/4.1-8/1339-19
Про надання інформації щодо заходів з 
формування екомережі

94
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01332/08-39 Лист5/4.1-15/1403-19
Про збереження зубра

95
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01104/08-31 Лист4602-04/4180-06
Про виставково-ярмаркові заходи

96
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01235/08-41 Лист4502-06/4857-06
Про організацію прес-туру для японських ЗМІ 

97
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01291/08-20 Лист4504-03/5180-06
Про ставки туристичного збору

98
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01337/08-48 Лист2714-21/5351-01
Про надання пропозицій щодо внесення змін та 
доповнень до Порядку бронювання 
військовозобов’язаних

99
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01338/08-21 Лист3213-06/5416-06
Про доцільність визначення суб’єкта управління 
нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. 
Бердянськ, вул. Піонерська, 59

100
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

15



№
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

01371/08-20 Лист4101-12/5530-06
Про порядок оформлення ліцензій у зв'язку із 
введенням в дію ЗУ "Про валюту та валютні 
операції"

101
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

01360/08-38 Лист02-07/07-02
Про надання пропозицій до 
інформаційно-роз'яснювальної кампанії

102
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01294/08-22 Лист1362/18/10-19
Про забезпечення безбар'єрного доступу осіб з 
інвалідністю до транспортної інфраструктури

103
01.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

01227/08-32 Лист175/28/15-19
Про організацію Всеукраїнського творчого 
конкурсу "Слово про Україну" 27.02.2019 (м. Київ)

104
01.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

01228/08-37 Лист176/28/15-19
Про організацію Міжнародного семінару 
"Європейський досвід у реалізації політики сфери 
культури, освіти, охорони здоров'я..." 04-08.04.2019

105
01.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01231/08-37 Лист172/18-5/15-19
Про проведення семінару з питань протидії 
стереотипам щодо національних меншин у 
суспільному житті 20-22.02.2019 (м. Київ)

106
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01363/08-43 Лист162/8-2/15-19
Про нагородження Піркла Д.О.

107
30.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01234/08-34 Лист796/3.2
Про надання підтримки у проведенні півфіналу 
проекту "Відкривай Україну" 08.06.2019

108
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01331/08-34 Лист841/3.3
Про надання пропозицій щодо заходів за участю 
дітей та молоді

109
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

01116/08-48 Лист403/2/3/567
Про укладення контрактів на поставку озброєння

110
24.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01125/08-33 Лист26.1-10/2660
Про розбудову центрів громадського здоров'я

111
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01233/08-26 Лист7/32/1690-19
Про заходи щодо усунення небезпеки для 
населення

112
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01289/08-26 Лист7/10.1/1815-19
Про запрошення на нараду щодо роботи 
підприємств ЖКГ у 2018 році 13.02.2019 (м. Київ)

113
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01297/08-19 Лист7/36.2/1548-19
Про підготовку проектів регіональних стратегій 
розвитку на період 2021 - 2027 років

114
31.01.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01352/08-33 Лист7/19.7/1944-19
Про забезпечення телемедичним обладнанням 
амбулаторій

115
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01353/08-33 Лист7/19.4/1945-19
Про використання субвенції на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості

116
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01355/08-26 Лист7/10.2/1562-19
Про надання інформації щодо укладання договорів 
на постачання електроенергії підприємствами 
водопровідно-каналізаційного господарства та 
теплопостачання на 2019 рік

117
01.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01368/08-27 Лист7/14.1/1469-19
Про надання пропозицій до Будівельного паспорту

118
31.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01098/08-35 Лист2057/0/2-19/37
Про підвищення кваліфікації керівників служб у 
справах дітей  

119
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01100/08-28 Лист2083/0/2-19/58
Про внесення змін до Положення про 
централізований банк даних з проблем інвалідності

120
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01207/08-28 Лист2224/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

121
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01238/08-42 Лист2278/0/2-19/53
Про втрату актуальності листа Мінсоцполітики від 
24.11.2015 № 17843/0/14-15-021

122
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01319/08-28 Лист2400/0/2-19/38
Про надання інформації щодо суб’єктів взаємодії 
регіонального рівня у сфері протидії торгівлі 
людьми

123
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01320/08-28 Лист2423/0/2-19/38
Про надання інформації щодо розміщення 
соціальної реклами 

124
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01336/08-28 Лист2529/0/2-19/57
Про соціальний захист ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку 

125
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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01378/08-33 Лист488/0/5-19/29
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про матеріальну допомогу на лікування сина гр. 
Тарасенка Т.М.

126
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство фінансів

01210/08-20 Лист04210-09-5/2860
Про складання річного звіту щодо виконання 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2018 рік"

127
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01379/08-20 Лист08020-15/1-6/32
Про погодження паспорта бюджетної програми

128
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01261/08-20 Лист01-0238/33-1
Про надання допомоги з резервного фонду 
бюджету на запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації

129
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01143/08-20 Лист02-36/94-1
Про включення до обласної програми заходів 
Державного бюро розслідувань (м. Мелітополь)

130
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

01243/08-20 Лист371/21-15
Про розподіл вільних залишків бюджетних коштів 

131
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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

01244/08-20 Лист372/21-15
Про виділення коштів на розробку та коригування 
проектно-кошторисної документації

132
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01245/08-20 Лист373/21-15
Про виділення коштів для коригування 
проектно-кошторисної документації

133
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ 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

01165/08-33 Лист01/03-28/00328
Про медичне супроводження заходу 15.02.2019

134
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01192/08-08 Депутатське звернення01/03-18/00301
Про розподіл додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

135
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01356/08-37 Лист233/ОНІ
Про збереження пам'ятки культури Запорізького 
дубу

136
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

01272/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДМР ЧЕРНЕНКО О.Ф.
Про актуальні питання життєдіяльності 
Гуляйпільського р-ну

137
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

01348/08-22 Лист02-01-21/470
Про включення заходу до регіональної цільової 
Програми з підвищення рівня енергоефективності 
Запорізької області на 2016-2020 роки

138
04.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01349/08-26 Лист02-01-21/463
Про включення заходу до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області"

139
01.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

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

01177/08-30 Лист02-01-17/0190
Про добровідьне приєднання Менчикурівської 
сільської ради до Веселівської ОТГ

140
28.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01395/08-22 Лист02-01-17/0313
Про вирішення питання щодо приведення 
автомобільної дороги в належний стан

141
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01223/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КОВИЛІНА Т.М.
Про фінансування установок огорожі футбольного 
поля КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат 
"Козацький ліцей"

142
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01275/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРКА Г.Ф.
Про скасування розпоряджень Вільнянської РДА з 
питань розміщення ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

143
04.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Обласна рада

01117/08-54 Лист0258/01-27
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про використання апаратів для проведення 
процедури гемодіалізу

144
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01127/08-54 Рішення2
Про зміни у складі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області

145
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01132/08-54 Лист01-26/0123
Про службову записку КУ "Запорізький обласний 
центр молоді" щодо порівняльного аналізу роботи 
установи за 2017-2018 роки

146
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01139/08-08 Депутатське звернення10
ДОР СУХІНА В.М.
Про розподіл освітньо-медичної субвенції

147
30.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01198/08-54 Рішення3
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров’я у Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 01.03.2018 № 65 (зі змінами)

148
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01199/08-54 Рішення4
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 20.12.2018 №63 "Про обласний бюджет на 
2019 рік"

149
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01200/08-54 Лист0328/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ.МАГАРА" ЗОР
Про виділення коштів для покращення 
матеріально-технічної бази закладу

150
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01201/08-54 Лист01-26/0128
Про зарахування до кадрового резерву Христіч 
В.В.

151
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01202/08-54 Лист0256/01-07
Про надання інформації щодо актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку Запорізької 
області

152
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01203/08-54 Лист0413/01-11
ТОВ "КВЕРТУС"
Про співробітництво

153
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

22



№
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01221/08-54 Лист0506/01-27
Про освоєння бюджетних коштів Департаментом 
капітального будівництва ЗОДА за 2018 рік

154
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01256/08-54 Лист0403/01-21
НДУ ВІЛКУЛ О.Ю.
Про відновлення міжобласного автобусного 
маршруту м. Гуляйполе - м. Дніпро

155
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01257/08-54 Лист0449/01-11
Про внесення змін назв заходів програми "Питна 
вода Запорізької області на 2012 - 2020 роки"

156
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01258/08-54 Лист01-26/0141
Про підготовку звітів з виконання обласних 
програм

157
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01306/08-54 Лист0090/01-27
Про підготовку проекту рішення щодо реалізації 
державної міграційної політики

158
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01307/08-54 Лист0410/01-11
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА ЗШ №5
Про виділення коштів на захід "Будівництво 
міні-футбольного майданчика"

159
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01357/08-54 Лист01-26/0150
Про надання інформації щодо встановлення 
металевих конструкцій

160
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01365/08-54 Лист0490/01-11
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про добудову Кушугумського НВК "Інтелект"

161
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01398/08-54 Лист0529/01-26
Про організацію пропускного режиму в 
адміністративній будівлі ЗОР

162
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання організаційної роботи 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

01399/08-54 Лист0491/01-11
КУШУГУМСЬКИЙ НВК ГІМНАЗІЯ "ІНТЕЛЕКТ"
Про виділення коштів на добудову навчального 
закладу

163
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01400/08-54 Лист0501/01-11
Про виділення коштів на утримання пересувної 
лабораторії моніторингу довкілля

164
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01401/08-54 Лист0507/01-11
ДУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про виділення коштів в рамках Програми 
профілактики правопорушень

165
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01140/08-08 Депутатське звернення415
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання пропозицій щодо заходів, пов'язаних 
із соціально-економічним розвитком

166
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

01388/08-22 Лист1/08-01-77
Про припинення обслуговування маршрутів ТОВ 
"Автопростір Запоріжжя"

167
05.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

01091/08-22 Листб/н
Про припинення газопостачання підприємствам з 
01.02.2019

168
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"
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01106/08-22 Лист001-113/1214
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

169
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01107/08-22 Лист007-68/1273
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

170
29.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01166/08-22 Лист001-43/1378
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

171
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01167/08-22 Лист001-43/1377
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

172
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01168/08-22 Лист001-43/1399
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

173
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01281/08-22 Лист001-43/1542
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

174
01.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01323/08-22 Лист001-43/1702
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

175
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01387/08-22 Лист001-43/1748
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

176
05.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

01181/08-22 Лист0/22
Про виробництво автобусів малого та середнього 
класу

177
29.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"
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01148/08-22 Лист06/13-205
Про недопущення припинення постачання 
електричної енергії

178
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

01225/08-40 Лист3/33/29/2-265
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зупинення права користування земельною 
ділянкою

179
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

01226/08-26 Лист01.04.02.97/745
Про очищення лісосмуги для доступу до напірної 
каналізації

180
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

01328/08-39 Лист02.02.-20/272
Про включення до Програми заходу щодо 
фінансування його у 2019 році з ФОНПС

181
04.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01114/08-40 Лист99
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР`ЄР"
Про надання дозволу на розробку проекту відводу 
земельної ділянки

182
25.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01171/08-22 Лист16
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про узгодження руху автобусного маршруту

183
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01179/08-26 Лист10
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни в документах, що додавались до заяв про 
видачу ліцензії

184
29.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01204/08-22 Лист01/27
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу 

185
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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01211/08-22 Лист01/28
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

186
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01216/08-40 Лист0402-01
ТОВ "БАРТ-БУДСЕРВІС"
Про дозвіл на поділ земельної ділянки

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 06.02.2019 
№ 54***

187
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01273/08-39 Лист05/02-298
ТОВ "БЛІК, ЛТД"
Про відкликання скарги від 24.01.2019

188
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01280/08-22 Лист15
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

189
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01283/08-40 Лист02
ПП "ДЖЕРЕЛА" ЗРТІ "ТУРБОТА" 
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

190
06.01.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01288/08-22 Лист161
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження переліку споживачів природного 
газу

191
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01339/08-40 Листб/н
ТОВ "АГРО-Р"
Про приведення у відповідність договорів водних 
об'єктів

192
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01374/08-22 Лист73
ТОВ "НВП "РІСТ"
Про вирішення проблем підприємства

193
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01390/08-20 Лист31
ПСП "ДОМ"
Про ухиляння від податкових платежів

194
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01391/08-21 Листб/н
ТОВ "ХОРТИЦЬКІ ЛІНІЇ"
Про зняття арешту з підприємства

195
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01392/08-21 Лист07/02-01
ПП "ВКФ "ЕЛІТ-ДІЗАЙН"
Про поновлення прав підприємства

196
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01408/08-22 Лист11
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ГРАНД - 
АВТО"
Про погодження паспорту автобусних маршрутів

197
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01153/08-43 Лист054
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про нагородження Паржиховської В.В. (інші)

198
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01195/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 07.02.2019

199
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01262/08-40 Лист353
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

200
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ 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

01263/08-40 Лист308
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про згоду на розроблення технічної документації із 
землеустрою

201
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01298/08-39 Лист06/02-Е6/19
ПП "ЦОЙС"
Про скаргу на порушення дозвільним органом 
законодавства з питань видачі документів 
дозвільного характеру

202
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01351/08-40 Лист166/19
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНАЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
Про направлення позовної заяви щодо прав на 
земельну ділянку

203
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01366/08-30 Лист378
ЗВП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про візит місії Європейського Союзу з оцінки 
Програми "U-LEAD з Європою" 18.02.2019

204
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

01254/08-26 Лист02/0092
Про реконструкцію на спорудах очистки стічних 
вод м. Вільнянська

205
23.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01312/08-22 Лист08/0096
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР у 2019 році

206
24.01.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

01126/08-18 Лист42
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 15.02.2019

207
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01377/08-18 Лист54
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 19.02.2019

208
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
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Форма зберігання 
документа

Партії та громадські об'єднання

01105/08-44 Лист17
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про затвердження Програми на 2019 рік

209
29.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01197/08-44 Лист11
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про заходи щодо соціального захисту учасників 
бойових дій на території інших держав

210
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01252/08-43 Лист02/2019
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Титюк С.К. (та інші)

211
01.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01253/08-43 Лист16
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Лисенка І.В. (та інші)

212
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01393/08-42 Лист02/05
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ"
Про ініціювання звільнення Пужай-Череди А.М.

213
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01394/08-21 Лист02/06
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ"
Про надання переліку проблем та вимог

214
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Установи культури

01217/08-43 Лист17/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ В.Г. МАГАРА"
Про нагородження Ремжиної С.О. (та інші)

215
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

01215/08-20 Лист01/54
КЗ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ"
Про включення для фінансування спортивних 
комплексів

216
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01123/08-16 Лист04-01/72
(В. Ковальчук) ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про завершення робіт з газифікації смт 
Приазовське

217
30.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01279/08-16 Лист04-01/122
(В. Ковальчук) Про заходи щодо відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 15.02.2019

218
04.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01384/08-16 Лист44-01/239
(С. Марченко) Про стан безпеки дорожнього руху 
на залізничних переїздах

219
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

01278/08-16 Лист02-01/195
(І. Райнін) Про зняття з контролю листа від 
30.08.2012 № 1-1/2338

220
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Президент України

01180/08-16 Лист217/4235-01
Про погодження відпустки голови 
облдержадміністрації на 29.01.2019

221
25.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01183/08-02 Указ23/2019
Про Положення про Генеральний штаб Збройних 
Сил України

222
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01103/08-20 Лист01-27/0073
Про виділення коштів на ремонт доріг

223
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01386/08-48 Лист0186/01-03
Про план перевірок стану військового обліку на 
2019 рік

224
01.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01317/08-43 Лист01-41/139
Про оголошення Подяки Стеблюку О.О.

225
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

01403/08-43 Лист01.1-18/0070
Про нагородження Бородай Т.Ж.

226
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01404/08-43 Лист01.1-18/0070
Про нагородження Ворони Т.Б.

227
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01405/08-43 Лист01.1-18/0070
Про нагородження Корабльова О.В.

228
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01284/08-43 Лист01-01-36/064
Про нагородження Орла В.П.

229
01.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01406/08-43 Лист045/01-15
Про нагородження Ольхового С.В.

230
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01268/08-37 Лист01-16/0109
Про запрошення на урочистості 11.02.2019 

231
04.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01315/08-40 Лист01-17/0099
Про надання роз'яснень щодо видачі дублікатів 
сертифікатів на право на земельну частку (пай)

232
30.01.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01316/08-33 Лист01-33/0100
Про відкриття відділення анестезіології, реанімації 
та інтенсивної терапії

233
30.01.2019від

№
від 06.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01311/08-43 Лист01-01-16/0100
Про нагородження Головка А.Г. (та інші)

234
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01136/08-42 Лист01-24/081
Про погодження звільнення Пакети С.І.

235
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01152/08-43 Лист01-24/065
Про нагородження Сахань Р.В. (та інші)

236
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01141/08-26 Лист01-25/0068
Про включення об'єкту "Водовод села Богданівка, 
..." в перелік заходів Програми "Питна вода 
Запорізької області" на 2007-2020 роки

237
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01142/08-26 Лист01-25/0067
Про включення проекту "Капітальний ремонт 
водопровідної мережі с. Чкалове, ..." в перелік 
заходів Програми "Питна вода Запорізької області" 
на 2007-2020 роки

238
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01219/08-20 Лист0169/01-15
Про фінансування капітального ремонту будинку 
культури в смт Нововасилівка

239
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація
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№
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(адресат)
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01255/08-20 Лист11-09/0069
Про фінансування проведення Обласного 
фестивалю народної творчості "Срібна Купальська 
роса"

240
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01314/08-20 Лист12-09/0072
Про кошти на реконструкцію водопровідної мережі 
в с. Рибалівка

241
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

01274/08-08 Депутатське звернення01
ДЕПУТАТ БЕЗУГЛОВ В.Є.
Про надання інформації з питань утримання 
автомобільних доріг

242
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райрада

01196/08-08 Депутатське звернення6/02
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про реалізацію проекту "Капітальний ремонт 
Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів..."

243
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Сільські та селищні ради

01135/08-08 Депутатське зверненняб/н
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
ДЕПУТАТ ШАМШЕВ М.В.
Про ремонт дороги № 374-396

244
01.02.2019від

№
від 01.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01169/08-20 Лист02-03-11/58
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з ФОНПС на придбання 
контейнерів для збору ТПВ

245
28.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01170/08-22 Лист01-69/85
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про узгодження руху автобусного маршруту

246
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01305/08-27 Лист28
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

247
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01310/08-40 Лист140
НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення земельними ділянками учасників 
АТО

248
04.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01313/08-22 Лист68
ПОЛТАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги Полтавка - Охотниче

249
04.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01346/08-20 Лист115
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування проекту "Нове будівництво 
амбулаторії монопрактики"

250
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01347/08-20 Лист172
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування проекту "Нове будівництво 
амбулаторії монопрактики"

251
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

01369/08-20 Доповідна запискаб/н
Про збільшення фонду оплати праці Департаменту 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації

252
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

35



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Департамент з питань  цивільного захисту населення

01290/08-51 Лист02.3-04/0064
Про надання обладнання на 15.02.2019

253
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

01286/08-42 Лист03.1-13/133
Про погодження матеріальної допомоги Сороченко 
О.В.

254
04.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

01249/08-42 Доповідна запискаб/н
В. МАРТАКОВ
Про призначення нового складу дисциплінарної 
комісії

255
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01397/08-20 Лист06.2-09/68-1267
Про стан використання субвенції станом на 
01.02.2019

256
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ 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

01322/08-43 Лист01/5-10/644
Про нагородження Єрмакова С.Ф.

257
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

01321/08-22 Лист08/01.3-09/1044
Про проведення моніторингу цільового 
використання екологічної броні електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

258
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

01129/08-49 Лист12.1-19/0636
Про погодження проекту наказу з перевірок

259
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

36



№
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

01137/08-49 Лист1323
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
Про постанову суду у справі Долгої С.Г.

260
25.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01182/08-46 Лист12.2-20/07.08
Про визначення відповідальних посадових осіб за 
забезпечення додержання законодавства про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів

261
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01212/08-46 Лист12.1-19/0712
Про організацію стажування Лисогор С.Л. та Левіт 
А.Р.

262
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

01151/08-49 Лист22-ц/807/955/19
Про копію ухвали щодо відкриття апеляційного 
провадження від 25.01.2019

263
25.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01213/08-49 Лист22у/807/133/19
Про виклик до суду на 26.02.2019

264
29.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01236/08-49 Лист22-ц/807/343/18
Про виклик до суду на 19.02.2019

265
31.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01242/08-43 Лист217
Про нагородження Волика О.В. (та інші)

266
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01287/08-48 Лист14/пр
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації "Про проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у 
квітні-червні й жовтні-грудні 2019 року та заходи 
щодо його забезпечення"

267
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"
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01241/08-22 Лист13-р
Про підтримку вітчизняного виробника

268
30.01.2019від

№
від 05.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01264/08-50 Лист20-р
Про вшанування пам'яті Ваната П.М. 08.02.2019

269
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01358/08-49 Лист280/4992/18/405
Про справу Заболотної Н.О.

270
29.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01118/08-46 Лист1022/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо госпіталізації 
Мітлашевич Л.І.

271
29.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01266/08-46 Лист1016/60-6/2019
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо видачі дозволу ФОП 
Чубуклієвій Н.О. на спеціальне водокористування

272
05.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01271/08-46 Лист1009/60-6/2019
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів з питань 
природоохоронної діяльності

273
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01340/08-22 Лист01-1/140
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на лютий 2019 року

274
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01341/08-22 Лист01-1/141
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про коригування граничних величин споживання 
електричної енергії та потужності на січень 2019 
року

275
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01342/08-22 Лист01-1/142
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на березень 2019 року

276
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01396/08-49 Лист592/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про додаткове авансування витрат на організацію 
та проведення виконавчих дій по справі ТОВ "Ріск"

277
04.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

01269/08-42 Лист42
Про надання інформації щодо потреби у 
професійному навчанні

278
04.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

01193/08-46 Лист6-2/634вих19
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо організації 
територіальної оборони

279
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01214/08-49 Лист32/1-2551-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про повернення земельної ділянки водного фонду

280
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01250/08-46 Лист648вих-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо договорів на 
перевезення пасажирів ТОВ "Бас тур"

281
04.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01345/08-46 Лист1.3-483-16
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Тодорової С.М.

282
19.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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01187/08-46 Лист05/1-67вих-19
Про надання копій документів щодо оренди землі 
ТОВ "Іммідж-Томалекс"

283
31.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

01376/08-19 Лист58-02/14-388
Про надання матеріалів щодо договорів на 
перевезення пасажирів

284
07.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

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

01218/08-46 Лист729/59/107/03-20
Про надання документів щодо Олійника О.М.

285
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

01184/08-46 Лист1445/41/32/01-20
Про обмеження руху транспорту через мостові 
переходи

286
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01122/08-46 Лист59/6/1-110нт
Про недопущення нанесення збитків

287
31.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01185/08-40 Лист59/71-630н/т
Про згоду на зміну виду використання земельної 
ділянки

288
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01240/08-46 Лист59/19/1-140нт
Про кризову ситуацію у м. Бердянськ

289
01.02.2019від

№
від 05.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01324/08-46 Лист59/3/3-148нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Рисованого Р.О.

290
29.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01325/08-46 Лист59/3/4-144нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Мірсалімова 
С.В., Анохіна Є.В.

291
28.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01326/08-46 Лист59/3/4-145н
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Махіненко І.Г.

292
28.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01327/08-46 Лист59/3/4-146н
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Работа В.А

293
28.01.2019від

№
від 07.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01343/08-46 Лист59/6/138нт
Про загрозу знищення ТОВ "ЗТМК"

294
07.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01282/08-20 Лист04-08-02-15/495
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за 2018 рік

295
01.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ 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

01111/08-39 Постанова159
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року

296
30.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01112/08-39 Постанова160
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Світового Конґресу Українців на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

297
30.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01172/08-07 Постанова191
Про Роз’яснення щодо складання та уточнення 
списків виборців для підготовки і проведення 
голосування з виборів Президента України

298
02.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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01173/08-07 Постанова193
Про складання та уточнення списків виборців у разі 
одночасного проведення виборів Президента 
України з місцевими виборами

299
02.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01174/08-07 Постанова194
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 4 березня 2014 року № 31

300
02.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01175/08-07 Постанова179
Про затвердження Вимог до програмно-технічного 
комплексу інформаційно-аналітичної системи 
"Вибори Президента України" Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи "Вибори" 
окружної виборчої комісії з виборів Президента 
України

301
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

01277/08-07 Постанова192
Про Порядок виготовлення та передачі списків 
виборців для проведення повторного голосування з 
виборів Президента України

302
02.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01381/08-07 Постанова242
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з 
Прав Людини" на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

303
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01382/08-07 Постанова241
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неурядової організації "CANADEM" 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

304
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01383/08-07 Постанова239
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

305
06.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України
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01344/08-48 Лист343/967
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про надання матеріалів щодо будівництва опорних 
пунків

306
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна архівна служба України

01329/08-38 Лист417/01.4/1207/14
Про правовий статус архівних відділів районних 
державних адміністрацій

307
04.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна аудиторська служба України

01191/08-20 Лист07-14/42-2019
Про видатки на фінансування заходів боротьби із 
захворюваннями тварин

308
30.01.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

01385/08-51 Лист10-37/1682-1072
Про листування через СЕВ ОВВ

309
08.02.2019від

№
від 08.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

01209/08-21 ЛистВИХ №666/0/2
Про надання інформації щодо документів 
дозвільного характеру

310
01.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

01333/08-22 Лист388/02/14-19
Про проведення спеціального місячника безпеки на 
морському та річковому транспорті (лютий - 
березень 2019 року)

311
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

01120/08-51 Лист05/01-89
Про створення захищеного центру обробки даних

312
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01208/08-22 Лист21-01/18/5-19
Про надання інформації для розрахунку 
середньозважених тарифів

313
04.02.2019від

№
від 04.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01292/08-38 Лист541/24/3
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017—2020 роки

314
06.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01334/08-47 Лист10-22/8047/19
Про опрацювання запитальника щодо оцінки 
виконання заходів запобігання корупції в Україні за 
2018 рік

315
06.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

01354/08-47 Лист0413-111/3978
Про повістку про виклик Бондаренка С.М. на 
08.02.2019

316
05.02.2019від

№
від 07.02.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рахункова палата України

01119/08-20 Лист18-290
Про надання інформації для розрахунку державної 
фінансової допомоги

317
28.01.2019від

№
від 01.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

01293/08-21 Лист10-57-2306
Про надання кандидатури до складу міжвідомчої 
групи

318
05.02.2019від

№
від 06.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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