
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.02.19 по 28.02.19

Ф21-КА
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номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

01658/08-09 Протокол голови ОДА1
ПРОТОКОЛ голови облдержадміністрації від 
14.02.2019 № 1

1
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Заступники голови ОДА

01506/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Лютого Г.І.

2
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01526/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про ситуацію у сфері обігу металобрухту та 
крадіжок кабельно-провідникової продукції та 
іншого промислового обладнання

3
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01565/08-14 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ загальний)
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку ЗОДА

4
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01659/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про фінансування та реалізацію природоохоронних 
заходів

5
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01673/08-48 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про підписання Угоди про шефство і 
співробітництво між в/ч А1978 та Запорізькою 
ОДА

6
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01764/08-31 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про укладення договору на технічне 
обслуговування комп'ютерної техніки та заправку 
картриджей без проведення закупівель у 
електронній системі "ProZorro"

7
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01766/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про ситуацію у сфері обігу металобрухту та 
крадіжок кабельно-провідникової продукції та 
іншого промислового обладнання

8
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01784/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент фінансів)
Про нагородження Калугіної О.В. (та інші)

9
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01798/08-20 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про передбачення коштів в обласному бюджеті для 
розвитку та забезпечення функціонування КП 
"Автогосподарство" ЗОР  у 2019 році

10
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01799/08-37 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про забезпечення виконання норм законодавства 
щодо державної реєстрації релігійних організацій

11
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01800/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про нагородження Житомирського О.Я.

12
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

2
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01844/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про зміну порядку денного сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання з питання звіту 
щодо освоєння бюджетних коштів Департаментом 
капітального будівництва ЗОДА

13
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01897/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів щодо будівництва 
спортивного залу на території КЗ "ЗСЗШІСП" ЗОР

14
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01899/08-25 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про внесення додаткових робіт щодо коректування 
проекту "Реконструкція плавального басейну КЗ 
"ЗОШВСМ" ЗОР

15
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01900/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Рябак Г.М.

16
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01901/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Насада М.М.

17
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01902/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Носик І.В. та Шапошнікової 
В.О.

18
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01903/08-43 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про нагородження Доновської Н.Ю.

19
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

3
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01904/08-43 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про нагородження Щебетун С.О.

20
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01911/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів обласного бюджету у 2019 
році в рамках регіональної цільової програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 
роки

21
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01964/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про преміювання в.о. директора Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури ЗОДА 
М. Барановської за січень 2019 року

22
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01985/08-38 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на використання печатки 
облдержадміністрації та факсимільє голови 
облдержадміністрації

23
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02003/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про зарахування періодів наукової та викладацької 
діяльності до стажу державної служби Мороко В.В.

24
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02016/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про капітальний ремонт будинку культури по пр. 
Кооперативний, 2, в смт Нововасилівка 
Приазовського р-ну

25
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02031/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів із обласного бюджету КУ 
"Мелітопольський онкологічний диспансер" ЗОР 
на перезарядку гама-терапевтичного апарату 
"Рокус-М"

26
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4
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02125/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення коштів та введення додаткових 
штатних одиниць для КЗ "Запорізький академічний 
обласний театр юного глядача" ЗОР

27
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02133/08-33 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про припинення діяльності КУ "Обласний 
клінічний ендокринологічний диспансер" ЗОР 
шляхом приєднання до КУ "Запорізька обласна 
клінічна лікарня" ЗОР

28
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02140/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на 2019 рік Департаменту освіти і науки 
ЗОДА

29
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02141/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення на 2019 рік обсягу видатків 
Департаменту соцзахисту

30
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02211/08-31 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги з виготовлення статистичних продуктів

31
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02212/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Денисової Г.Г.

32
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02216/08-20 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про передбачення коштів в обласному бюджеті у 
2019 році на проведення заходу щодо подальшого 
функціонування системи он-лайн моніторингу

33
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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02231/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про виділення у 2019 році з обласного бюджету 
коштів на поповнення статутного капіталу КП 
"Облводоканал" ЗОР

34
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

01460/08-46 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Юридичне управління)
Про внесення змін до Регламенту та Інструкції з 
діловодства в апараті обласної державної 
адміністрації 

35
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Правові питання паперовий паперова

02132/08-46 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Юридичне управління)
Про внесення змін до Регламенту обласної 
державної адміністрації 

36
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01722/08-01 Закон України2672-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо здійснення закупівель продукції, 
робіт і послуг оборонного призначення за імпортом

37
17.01.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

01723/08-01 Закон України2673-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підлеглості релігійних організацій та процедури 
державної реєстрації релігійних організацій зі 
статусом юридичної особи

38
17.01.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01724/08-01 Закон України2666-VIII
Про внесення змін до розділу X "Перехідні 
положення" Земельного кодексу України щодо 
продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель

39
20.12.2018від

№
від 18.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01725/08-01 Закон України2639-VIII
Про інформацію для споживачів щодо харчових 
продуктів

40
06.12.2018від

№
від 18.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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01726/08-01 Закон України2669-VIII
Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII 
"Прикінцеві положення" Закону України "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків"

41
15.01.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01727/08-01 Постанова2685-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до лідерів 
держав - членів НАТО, Північноатлантичної Ради 
та Парламентської Асамблеї НАТО, національних 
парламентів держав - членів Альянсу про надання 
Україні Плану дій щодо членства в НАТО

42
07.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01728/08-01 Постанова2677-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Збалансований розвиток людського капіталу в 
Україні: завдання освіти і науки"

43
05.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01729/08-01 Постанова2682-VIII
Про включення до порядку денного десятої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання 
законопроекту про внесення зміни до статті 133 
Конституції України (щодо перейменування 
Дніпропетровської області) і про його направлення 
до Конституційного Суду України

44
07.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01730/08-01 Постанова2676-VIII
Про іменні стипендії Верховної Ради України для 
молодих учених - докторів наук

45
05.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01731/08-01 Постанова2675-VIII
Про Премію Верховної Ради України молодим 
ученим

46
05.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01447/08-08 Депутатське звернення04-35/11-90(228
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ТА 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про надання інформації щодо осіб, за якими 
здійснюють догляд члени їхньої сім'ї

47
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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01551/08-15 Лист04-20/21-121(26
КОМІТЕТ ВРУ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ
Про участь у засіданні щодо збройної агресії проти 
України 19.02.2019 (м. Київ)

48
08.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01758/08-08 Депутатське звернення04-23/03-187
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Збалансований розвиток людського капіталу в 
Україні: завдання освіти і науки" 10.04.2019

49
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

01887/08-08 Депутатське звернення04-34/11-31243
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про Рекомендації учасників слухань на тему: 
"Шляхи розв'язання проблем щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати"

50
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01888/08-08 Депутатське звернення04-25/15-172(30
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про звернення гр. Савицького О.М. щодо надання 
медичної допомоги

51
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02065/08-08 Депутатське звернення04-35/17-143
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ТА 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про розгляд звернення гр. Савицької Л.М. щодо 
лікування її дочки та чоловіка

52
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02066/08-08 Депутатське звернення04-23/13-229
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про розгляд звернення гр. Бароненка І.В. щодо 
неналежного ставлення до його сина в ЗНВК № 63

53
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

01446/08-08 Депутатське звернення1/73-2
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про допомогу на лікування гр. Ярошенко Л.М.

54
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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документа

01476/08-08 Депутатське звернення02/19-09
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про соціально-економічний розвиток Оріхівської 
ОТГ

55
06.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01477/08-08 Депутатське звернення02/19-06
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про ремонт дороги Т-08-04 Кам'янка Дніпровська - 
Велика Лепетиха - Каховка

56
06.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01479/08-08 Депутатське звернення3696
НДУ ШЕВЧЕНКО О.Л.
Про покращення житлових умов гр. Шульгіної 
А.М.

57
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01716/08-08 Депутатське звернення437/19-611н
НДУ НЕМИРОВСЬКИЙ А.В.
Про надання інформації щодо полігонів твердих 
побутових відходів

58
08.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01770/08-08 Депутатське звернення20 91928
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про ремонт дороги Т0401 Мелітополь - Токмак

59
12.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02077/08-08 Депутатське звернення20 92155
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Маяка В.І.

60
18.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02078/08-08 Депутатське звернення20 92143
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Власенкова Л.Г.

61
18.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02163/08-08 Депутатське звернення02/19-13
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про завищення показників спожитої електроенергії 
населенню

62
25.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02164/08-08 Депутатське звернення02/19-18
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про залишення КЗ "Оріхівська ЦРЛ" як лікарні 
інтенсивного лікування першого рівня

63
25.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02219/08-08 Депутатське звернення20 92249
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення гр. Шкоди О.Ф. щодо проведення 
медикаментозного лікування

64
21.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01691/08-15 Листб/н
Про участь у круглому столі з питань протидії 
торгівлі людьми 19.02.2019 (м. Харків)

65
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01795/08-15 Лист21.1/10-С327882
Про розгляд звернення Сомової Н.М. щодо 
влаштування її матері до геріатричного пансіонату

66
11.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02175/08-15 Лист29/19
Про проведення гарячої лінії 04.03.2019

67
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

01816/08-48 Лист3771/ОКП/91236
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3771
Про надання інформації щодо взводних опорних 
пунктів

68
13.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01414/08-22 Лист1023/
ВГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ 
ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ"
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення автоперевізників Базая О.В.

69
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01637/08-44 Лист09-01/19
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення на сайті ЗОДА інформації про 
проведення 22.02.2019 семінару

70
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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01749/08-33 Лист8
ГО ВАОІ "ОСТОМІЯ"
Про проведення заходів щодо стомованих хворих 
України усіх регіонів

71
17.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01756/08-21 Лист04-15/02/19
ВГО "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ 
СЛУЖБ УКРАЇНИ"
Про участь у Презентації-Ярмарку "Фінансування 
малого та середнього бізнесу лізинговими 
компаніями" 27.02.2019 (м. Запоріжжя)

72
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01792/08-39 Лист54/01
ГО "ЕКОРЕАНІМАЦІЯ"
Про стан атмосферного повітря

73
15.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01802/08-22 Лист8
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про суб'єкти господарювання, уповноважені на 
здійснення обов'язкового технічного контролю 
транспортних засобів

74
13.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01895/08-40 Листб/н
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАТРІОТІВ 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАП.ОБЛ."
Про отримання у власність земельних ділянок 
учасникам АТО

75
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01983/08-28 Лист005
ГО "ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"МИ МОЖЕМО"
Про відкриття реабілітаційного центру для дітей з 
інвалідністю

76
19.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02185/08-44 Листб/н
БО "ВБФ ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ"
Про сприяння у розвитку Фонду

77
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

02208/08-34 Лист01/25-02
ГО "ВІДКРИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь у міжнародній культурно-освітній 
поїздці 01-08.05.2019

78
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

01535/08-41 Лист3-16/447кэ
МОГИЛЕВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ
Про співробітництво у 2019 році

79
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01755/08-41 Листб/н
БЮРО З ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ І 
ПРАВ ЛЮДИНИ ОБСЄ/БДІПЛ
Про організацію зустрічі

80
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01830/08-41 Лист84/6
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення VII Форуму місцевого 
самоврядування 2019 14-15.03.2019 (м. Львів)

81
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02095/08-41 ЛистЕА/ІІ/1039/2019
АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
МАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
Про участь у Міжнародному будівельному конкурсі

82
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

01581/08-40 Листб/н
ГР. ГАВЕЙ В.С.
Про відновлення права на користування земельною 
ділянкою

83
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01584/08-40 Листб/н
ГР. ГОРОХОВ О.В.
Про подовження дії договору оренди земельної 
ділянки

84
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02059/08-40 Листб/н
ГР. ДУСЯК В.Т.
Про надання дозволу на завершення приватизації 
земельної ділянки

85
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01448/08-46 Лист2004/02-2019вих
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ КИЄВІ
Про надання копій документів щодо обсягів 
донорської крові

86
31.01.2019від

№
від 11.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01467/08-21 Лист29/7
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І 
ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Про співпрацю

87
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01475/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про позовну заяву у справі щодо ТОВ "Агротіс"

88
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01481/08-22 Лист11/1
УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ
Про кандидатури до складу конкурсного комітету з 
визначення автоперевізників

89
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01496/08-39 Лист09/02
ТОВ "СКБ-XXI"
Про співпрацю

90
08.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01497/08-35 Лист3699
МБФ "УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про зустріч щодо старту проекту "Сприяння 
безпеці громад та запобігання насильству в 
громадських місцях у Східній Україні" 26.02.2019

91
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01498/08-22 Лист27
ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про затвердження паспорта автобусних маршрутів

92
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01511/08-49 Ухвала908/26/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

93
04.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01532/08-28 Лист01-07/40
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про оновлення складу ради

94
06.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01545/08-22 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про включення представника до складу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників 

95
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01564/08-35 Лист036
УІВП "ГАЛАКТИКА"
Про Національний проект "Я - Українка"

96
16.01.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01576/08-51 Листб/н
ТОВ "АЙКЮЖН ІТ"
Про впровадження системи безпаперового 
документообігу

97
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01586/08-40 Лист001
ТОВ "ТАРОС ГРУП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі

98
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01587/08-40 Лист21
ТОВ "КОРСО ТАУН"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

99
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01611/08-35 ЛистUKR/PRO/2019/
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 25.02.2019

100
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01654/08-38 Лист132-11/19
ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "ЗОРЯ"
Про виготовлення службового посвідчення з 
безконтактним електронним носієм за єдиним 
зразком

101
07.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01657/08-44 Листб/н
АРАБАДЖИЄВ Д.Ю.
Про виключення зі складу координаційної ради з 
питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства при облдержадміністрації

102
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01669/08-40 Листб/н
ІТУНГУЛ В.Ф.
Про повернення земельної ділянки на користь 
державі

103
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01694/08-40 Лист2683/3-19/56
ТОВ "СП "НІБУЛОН"
Про експертну грошову оцінку земельної ділянки

104
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01696/08-35 Лист3705
МБФ "УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про перенесення зустрічі на 04.03.2019

105
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01753/08-21 Лист01/6-41/2019
ACADEMY DTEK
Про запрошення на урочисте відкриття освітньої 
бізнес-платформи 21.02.2019 (м. Київ)

106
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ 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
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01754/08-29 Лист86
ТОВ "ТСЦ АВТОЕКСПО"
Про пожежну техніку

107
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01769/08-28 Лист01-07/45
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про надання інформації щодо протидії ВІЛ та 
СНІДУ у сфері праці

108
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01791/08-41 Листб/н
ПРОГРАМА "U-LEAD з Європою"
Про підписання Меморандумів про 
співробітництво 05.03.2019 (м. Київ)

109
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01828/08-39 Листб/н
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БІОМАСА"
Про надання інформації в рамках проекту 
"Сприяння сталому використанню 
малопродуктивних земель для біоенергетики через 
європейську веб-платформу - BIOPLAT-EU"

110
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01838/08-40 Лист01/4447
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки ПС 750 кВ "Запорізька"

111
07.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01839/08-40 Лист01/4449
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки ПС 330 кВ "Мелітопольська"

112
07.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01840/08-40 Лист01/4453
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки ПС 330 кВ "Молочанська"

113
07.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

16
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01841/08-40 Лист01/4445
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки ПС 330 кВ "Дніпро -Донбас"

114
07.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01842/08-40 Лист01/4444
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки ПС 330 кВ "Запорізька"

115
07.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01864/08-40 Лист01/4441
ДП "НЕК УКРЕНЕРГО"
Про листування підприємства щодо питань надання 
згоди на відновлення меж земельної ділянки

116
07.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01866/08-40 Лист11(3667)
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про надання інформації щодо відмови від права 
постійного користування земельними ділянками

117
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01874/08-23 Лист47/01
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про тренінг для землевпорядників 25-27.02.2019 
(м. Запоріжжя)

118
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01890/08-26 Листб/н
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "АЛЮМІНЩИК-12" 
(ІНШІ)
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального трубопроводу МТ-1 у 2019 році

119
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01896/08-32 Лист25/02-384
ІНСТИТУТ СПЕЦЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЇ
Про проведення курсів підвищення кваліфікації в 
ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

120
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

01913/08-32 Лист167
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
Про розповсюдження інформації щодо ліцею

121
19.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

17
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01952/08-20 Лист2334/11/1
ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА
Про фінансово-кредитні механізми забезпечення 
житлом поліцейських та співробітників служби 
цивільного захисту

122
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01961/08-40 Заява1
ПП " НЕПТУН - 2003"
Про погодження паспорта водного об'єкта

123
06.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01962/08-40 Лист44
ДРПВІ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про погодження робочого проекту "Чистка від 
донних відкладень частини озера "Лиман"..."

124
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02000/08-40 Лист46-02/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладення додаткової угоди до Договору 
оренди землі

125
19.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02024/08-38 Лист21
НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ "MEDIA ETC."
Про участь у конкурсі "Media etc."

126
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02039/08-46 Лист04/6-39вих19
ПРОКУРАТУРА АР КРИМ
Про кількість вимушено переселених осіб до 
Запорізької області

127
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02046/08-26 Лист01/19-02-40
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про забезпечення спеціалізованими 
Інтернет-сайтами для надання інформації щодо 
переліку житлово-комунальних послуг 

128
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02056/08-41 Лист17413
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про Звіт діяльності Ради за ІV квартал 2018 року

129
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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02063/08-32 Лист19/0219
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ KLITSCHKO 
FOUNDATION
Про проведення освітнього екологічного проекту 
"Zero Waste School"

130
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02076/08-33 Лист22/02-1
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КВІТНА"
Про виготовлення та розміщення зовнішньої 
соціальної реклами щодо боротьби з раком 
молочної залози в Україні 

131
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02090/08-25 Лист110-9
ЗАВОД КОНСТРУКЦІЙ 
ШВИДКОМОНТОВАНИХ БУДІВЕЛЬ
Про застосування конструкцій швидкомонтованих 
будівель для будівництва амбулаторій сільської 
медицини

132
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02093/08-26 Лист52-02
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення міжнародної галузевої виставки 
обладнання та технологій для поводження з 
муніципальними та промисловими стічними 
водами 09-10.04.2019 м. Київ

133
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02108/08-21 Лист67
ДП "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ"
Про кандидатуру до складу комісії зі списання 
основних фондів ДП "УАТК"

134
20.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02117/08-34 Лист98
АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ
Про підготовку до Чемпіонату Світу з футзалу 2020 
(08-11.04.2019)

135
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02168/08-39 Лист190201
НВК "УКРЕКОПРОМ"
Про надання інформації щодо місць видалення 
відходів

136
19.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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02176/08-20 Лист270219-1
ДП "ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "НАДІЯ"
Про надання дозволу на право користування 
пільгами з оподаткування

137
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02204/08-40 Лист1/13/11-12/374
МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН ДЕРЖГІДРОГРАФІЇ
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

138
14.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02222/08-22 Листб/н
ТОВ "АРІЄС-УКРАЇНА"
Про техніку для подрібнення побутових та 
промислових відходів

139
26.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02228/08-32 Лист135-12/147
ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 
ПРОГНОЗУВАННЯ"
Про реалізацію проекту "Модернізація системи 
професійно-технічної освіти для потреб 
регіонального ринку праці"

140
20.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Партії та громадські організації

02061/08-48 ЛистМНО1/3-19
ГО "МИКОЛАЇВСЬКЕ НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ"
Про вшанування загиблих морських піхотинців 36-ї 
Окремої бригади морської піхоти ЗСУ 14.03.2019 
м. Миколаїв

141
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

02116/08-35 Лист22-19
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
АЛБАНІЯ У М. ХАРКІВ
Про організацію відпочинку українських дітей в 
Албанії

142
22.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Суди

01416/08-49 Ухвала908/2432/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ПП "Транзит"

143
30.01.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01473/08-49 Постанова908/1616/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду у справі за позовом ТОВ 
"Агротіс"

144
29.01.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01509/08-49 Лист280/4710/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 06.03.2019

145
06.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01510/08-49 Лист0840/2776/18(85
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду від 29.01.2019

146
29.01.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01705/08-49 Лист826/12934/18/67
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію постанови суду у справі за позовом 
Руденко О.А.

147
07.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01707/08-49 Рішення910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури

148
28.01.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01914/08-49 Ухвалаб/н
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про поновлення строку касаційного оскарження

149
12.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01959/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

150
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02006/08-49 Ухвала908/72/18
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

151
18.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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02083/08-49 Ухвала908/26/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про заяву ТОВ "Агрофірма "Славутич"

152
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02084/08-49 Лист0840/2951/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про судове засідання 27.02.2019

153
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02085/08-49 Лист/6/317/9/2019
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання копії позовної заяви

154
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02086/08-49 Лист330/1250/17
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про виклик до суду 04.03.2019

155
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02127/08-49 Лист280/5102/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду на 06.03.2019

156
22.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02159/08-49 Постанова908/71/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

157
18.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

01608/08-41 Лист04.02/2019
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про проведення консультацій щодо заповнення 
субпроектних пропозицій 19.02.2019

158
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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02139/08-41 Лист11
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про реалізацію Програми "Інтеграція ВПО 
спільними зусиллями"

159
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01429/08-18 Лист0277-19
Про звернення громадян, які надійшли на урядову 
"гарячу лінію" протягом січня 2019 року

160
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01431/08-17 Лист2906/0/2-19
(В. Федорчук) ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Європейська єдність" (25.03-01.04.2019)

161
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01484/08-06 Доручення4953/0/1-19
(Г. Зубко) Про погашення дебіторської 
заборгованості за бюджетною програмою 
"Будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям"

162
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01485/08-06 Доручення4079/1/1-19
(Г. Зубко) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про забезпечення фінансування закладів 
дошкільної освіти

163
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

01503/08-17 Лист3056/0/2-19
(В. Поліщук) Про добудову автотранспортної 
магістралі через p. Дніпро у м. Запоріжжя

164
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01504/08-06 Доручення3959/1/1-19
(Г. Зубко) Про надання щорічного звіту голови 
облдержадміністрації щодо 
соціально-економічного розвитку

165
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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01530/08-03 Розпорядження900-р
Про затвердження плану дій з реалізації принципів 
Міжнародної хартії відкритих даних

166
21.11.2018від

№
від 12.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01534/08-06 Доручення5141/0/1-19
(Г. Зубко) Про функціонування Штабів на період 
ускладнення погодних умов

167
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01563/08-03 Постанова68
Деякі питання надання послуги з догляду за 
дитиною до трьох років "муніципальна няня"

168
30.01.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01594/08-06 Лист8314/22/1-18
(П. Розенко) Про стан виконання Плану організації 
підготовки проектів актів, необхідних для 
забезпечення реалізації Указу Президента України 
від 13 грудня 2016 № 553 "Про заходи, спрямовані 
на забезпечення додержання прав з інвалідністю"

169
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01597/08-06 Доручення3444/1/1-19
(П. Розенко) Про вплив дій органів місцевого 
самоврядування (щодо оренди майна комунальної 
власності) на конкуренцію на регіональних ринках 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами

170
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

01598/08-06 Доручення8314/23/1-18
(П. Розенко) Про стан виконання Плану організації 
підготовки проектів актів, необхідних для 
забезпечення реалізації Указу Президента України 
від 13 грудня 2016 р. №553 "Про заходи, 
спрямовані на забезпечення додержання прав з 
інвалідністю"

171
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01599/08-03 Постанова74
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань військового обліку

172
06.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01603/08-17 Лист3188/0/2-19
(В. Поліщук) Про надання дозволу на складання 
проекту землеустрою ПАТ "ЗМК "Запоріжсталь"

173
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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01604/08-03 Розпорядження51-р
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

174
06.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01620/08-06 Доручення5431/0/1-19
(П. Розенко) Про можливі зловживання під час 
закупівлі витратних матеріалів для проведення 
процедури гемодіалізу у закладах охорони здоров'я

175
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01627/08-03 Розпорядження56-р
Про затвердження плану заходів на 2019 - 2020 
роки з реалізації Стратегії державної політики 
щодо наркотиків на період до 2020 року

176
06.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01638/08-06 Доручення3072/1/1-19
(В. Гройсман) Про результати аудиту використання 
коштів субвенції на реформування регіональних 
систем охорони здоров'я

177
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01639/08-06 Доручення3066/1/1-19
(В. Гройсман) Про забезпечення прав і 
можливостей людей з інвалідністю здійснити своє 
виборче право нарівні з іншими громадянами 
України

178
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01683/08-06 Доручення5628/0/1-19
(В. Гройсман) Про проведення у I кварталі 2019 
року експертних зустрічей для обговорення 
пріоритетів діяльності Уряду

179
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01685/08-04 Витяг з протоколуВП 5
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
проведення ямкового ремонту доріг

180
06.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01698/08-06 Доручення3458/1/1-19
(С. Кубів) Про створення міжвідомчої групи щодо 
повернення майна ТОВ "ЗТМК"

181
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

25



№
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

01699/08-03 Розпорядження67-р
Про передачу будівлі у власність територіальної 
громади с. Широке

182
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01700/08-03 Постанова95
Про внесення змін до Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи

183
23.01.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01701/08-03 Постанова96
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері поховання та визначається 
періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю) місцевими 
державними адміністраціями

184
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01702/08-03 Постанова97
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері благоустрою населених пунктів 
та визначається періодичність проведення 
планових заходів державного нагляду (контролю) 
місцевими державними адміністраціями

185
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01739/08-17 Лист3472/0/2-19
(В. Поліщук) НДУ БОГУСЛАЄВ В.О. (та інші)
Про вжиття невідкладних заходів у зв'язку з 
катастрофічною ситуацією, що сталася із 
запорізькими мостами та греблею

186
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01740/08-06 Доручення5437/1/1-19
(С. Кубів) РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про погашення заборгованості перед ТОВ 
"КОМУНТЕХ" щодо будівництва фортифікаційних 
споруд

187
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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01778/08-03 Постанова102
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України щодо впорядкування структури 
заробітної плати працівників державних органів, 
судів, органів та установ системи правосуддя у 
2019 році

188
06.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01804/08-17 Лист3584/0/2-19
(В. Поліщук) ДЕПУТАТ ТЕРПІННІІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ШАМШЕВ М.В.
Про ремонт окремих ділянок автомобільної дороги 
Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - 
Гуляйполе - Пологи - Мелітополь

189
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01820/08-17 Лист3625/0/2-19
(О.Саєнко) Про проведення заходів у рамках 
Тижня Відкритого Уряду 11-17.03.2019

190
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01821/08-03 Постанова62
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

191
06.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01822/08-03 Розпорядження77-р
Про затвердження плану заходів з реалізації нового 
етапу реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні на 
2019—2021 роки

192
23.01.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01865/08-03 Розпорядження39-р
Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

193
23.01.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01878/08-06 Доручення5852/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 15.02.2019

194
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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01906/08-06 Доручення4855/1/1-19
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ТРАНСПОРТУ
Про прозоре тарифоутворення на проїзд у 
громадському транспорті

195
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01933/08-06 Доручення5726/1/1-19
(В. Кириленко) НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ
Про сприяння у забезпеченні підготовки та 
реалізації Олімпійського дня

196
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01934/08-06 Доручення3712/1/1-19
(В. Гройсман) Про зняття арешту з рахунків ТОВ 
"Запорізький титано-мангнієвий комбінат"

197
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01946/08-17 Лист3826/0/2-19
(Г. Пліс) Про проведення тренінгу на тему 
"Використання сучасних технологій для ведення 
антикорупційної комунікації в регіонах"

198
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

01966/08-17 Лист3953/0/2-19
(В. Поліщук) ПРОФСПІЛКА ТРУДЯЩИХ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Про ситуацію з ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

199
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01968/08-17 Лист3959/0/2-19
(В. Поліщук) Про Порядок використання коштів, 
внесених як плата за проведення громадського 
обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на 
довкілля

200
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01984/08-04 Витяг з протоколуВП 6
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
ліквідації заборгованості з виплати заробітної 
плати педагогічним працівникам

201
13.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02005/08-06 Доручення6599/0/1-19
(В. Гройсман) Про засідання Координаційної ради 
з безпеки дорожнього руху 26.02.2019 (м. Київ)

202
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02008/08-03 Розпорядження83-р
Про затвердження плану заходів на 2019 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018—2021 роки

203
30.01.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02011/08-17 Лист3990/0/2-19
(В. Федорчук) Про оснащення ангіографами 
лікарень інтенсивного лікування

204
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02014/08-03 Постанова112
Про внесення зміни до Положення про Урядового 
уповноваженого з прав осіб з інвалідністю

205
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02015/08-03 Постанова106
Про затвердження Положення про систему 
професійного навчання державних службовців, 
голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад

206
06.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02021/08-06 Доручення6415/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 22.02.2019

207
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02025/08-06 Доручення6117/1/1-19
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-Міністра України Воловик М.В. (та інші)

208
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02070/08-06 Доручення1349/3/1-19
(С. Кубів) Про узагальнення практики здійснення 
стратегічної екологічної оцінки

209
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02071/08-03 Розпорядження90-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 80-річчя з дня проголошення 
незалежності Карпатської України

210
13.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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02072/08-17 Лист4111/0/2-19
(В. Поліщук) Про вжиття невідкладних заходів у 
зв'язку з катастрофічною ситуацією, що сталася із 
запорізькими мостами та греблею

211
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02073/08-03 Розпорядження86-р
Про затвердження плану заходів на 2019 рік з 
реалізації Стратегії подолання бідності

212
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02102/08-17 Лист4147/0/2-19
(В. Бондаренко) Про звернення громадян, які 
надійшли на урядову "гарячу лінію" у 2018 році

213
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

02118/08-06 Доручення4185/1/1-19
(Г. Зубко) Про виконання Україною зобов'язань у 
рамках нової Програми "Стенд-бай"

214
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02119/08-06 Доручення4538/1/1-19
(Г. Зубко) Про виділення коштів у 2019 році з 
Державного бюджету для ліквідації аварійної 
ситуації у м. Бердянську

215
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02144/08-06 Доручення45492/33/1-18
(П. Розенко) Про реалізацію плану заходів щодо 
захисту прав осіб з інвалідністю

216
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02145/08-06 Доручення49960/18/1-18
(Г. Зубко) Про стан виконання регіональних 
стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації

217
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02172/08-06 Доручення7126/0/1-19
(С. Кубів) Про виконання статті 4 Закону України 
"Про органи і служби у справах дітей та 
спеціалізовані установи для дітей"

218
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02178/08-17 Лист4384/0/2-19
(В. Федорчук) ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про заборгованість за роботи з будівництва 
фортифікаційних споруд

219
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02179/08-17 Лист4382/0/2-19
(В. Поліщук) Про колективне звернення почесних 
громадян м. Запоріжжя щодо ситуації, яка склалася 
із будівництвом мостових переходів через p. 
Дніпро у м. Запоріжжі

220
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02234/08-06 Доручення7163/1/1-19
(В. Кістіон) НДУ КУПРІЙ В.М.
Про жахливі умови перебування засуджених в 
Бердянському ВК № 77

221
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

01570/08-22 ЛистЦЦІ-13/38
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про участь у відкритому обговоренні проекту 
Інветиційної програми товариства 25.02.2019

222
11.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01715/08-23 Лист37-23-11/4220
Про експорт цибулі до Турецької Республіки

223
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02174/08-31 Лист37-23-11/5104
Про експорт продовольчої продукції до карибських 
держав

224
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

01854/08-46 Лист2090/05/38-2019
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру 
осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"

225
12.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів
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01541/08-39 Лист5/4.1-8/1651-19
Про Методичні рекомендації з організації і 
інвентаризації, оцінки моніторингу 
водно-болотного угіддя міжнародного значення та 
складання інформаційного опису

226
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01602/08-39 Лист5/3-10/1734-19
Про забезпечення процедури стратегічної 
екологічної оцінки

227
12.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01682/08-39 Лист5/3-10/1810-19
Про погодження наказу "Про внесення змін до 
Порядку взаємодії Міністерства екології та 
природних ресурсів України з обласними, 
Київською і Севастопольською міськими 
державними адміністраціями з питань охорони 
навколишнього природного середовища"

228
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

01777/08-39 Лист5/4.1-15/1892-19
Про підтримку всесвітньої кампанії Година Землі 
2019

229
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02097/08-39 Лист5/4.1-8/2214-18
Про уточнення меж і площ водно-болотних угідь 
міжнародного значення

230
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01421/08-25 Лист2713-09/5739-03
Про проведення наради з питань заборгованості 
перед ТОВ "Комунтех" 13.02.2019 (м. Київ)

231
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01486/08-37 Лист4503-06/5872-06
Про стан виконання Рекомендацій парламентських 
слухань з питань розвитку туристичної індустрії

232
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01624/08-48 Лист2714-19/6505-03
Про обсяг видатків, необхідних для здійснення 
заходів з мобілізаційної підготовки у 2020 - 2022 
роках

233
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01721/08-21 Лист3802-02/6944-06
Про проведення тренінгів зі смарт-спеціалізації

234
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01752/08-21 Лист3802-02/6882-06
Про проведення заходів щодо смарт-спеціалізації 
для досліджень та інновацій за підтримки 
Об'єднаного дослідного центу Європейської комісії 
( 9-20 лютого та 13-14 березня 2019)

235
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

02010/08-37 Лист4502/06/8085-06
Про організацію прес-туру для данських 
журналістів

236
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02180/08-48 Лист2714-14/8828-03
Про доповнення Класифікатора професій

237
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02236/08-21 Лист3223-07/8923-06
Про надання інформації щодо управління об'єктами 
державної власності

238
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

01607/08-31 Лист22/7/0-676-19
Про підписання договорів на надання 
консультаційних послуг та тренінгів

239
12.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01623/08-20 Лист22/5.3-703-19
Про надання інформації щодо порядку надання 
субвенції на підтримку територій, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 
на сході України

240
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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01748/08-41 Лист311/17-240-284
Про візит Віце-президента ЄК В.Домбровського до 
м.Бердянськ 01.03.2019

241
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02114/08-33 Лист71/ОР/11-940-55
Про госпіталізацію гр. Бовкун Г.М.

242
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02152/08-41 Лист660/16-020-570
Про зміну назви країни Республіка Македонія

243
19.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

01776/08-38 Лист12-08/08-02
Про надання інформації щодо розміщення 
соціальної реклами 19-26.02.2019

244
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01678/08-22 Лист452/25/14-19
Про участь у нараді з питань організації 
габаритно-вагового контролю на дорогах 
19.02.2019 (м. Київ)

245
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

01468/08-37 Лист183/25/15-19
Про надання інформації щодо передачі предметів 
релігійного культу

246
04.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01500/08-37 Лист101/18-4/15-19
Про надання інформації щодо забезпечення захисту 
прав національних меншин у 2018 році

247
22.01.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01574/08-37 Лист247/10-3/15-19
Про участь у нараді з проблемних питань НЗ 
"Хортиця" 15.02.2019 (м. Київ)

248
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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01834/08-37 Лист279/25/15-19
Про атестацію художників-реставраторів

249
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01875/08-37 Протокольне рішенняб/н
Про розвиток Національного заповідника 
"Хортиця"

250
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02113/08-37 Лист309/18-5/15-19
Про презентацію дослідження щодо посилення 
захисту національних меншин в Україні 05.03.2019 
(м. Київ)

251
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01539/08-34 Лист1006/3.3
Про надання пропозицій щодо платних послуг, які 
мають надаватися молодіжними центрами

252
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01554/08-34 Лист1027/14
Про проведення конкурсу з визначення проектів 
національно-патріотичного виховання на 2020 рік

253
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

01593/08-34 Лист1029/14
Про участі у Всеукраїнському семінарі-тренінгу 
"Співпраця - 2019" 

254
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01750/08-35 Лист1128/14
Про участь у Всеукраїнському фестивалі "Під 
Покровом Тризуба-2019" 25-26.05.2019 (м. Боярка 
Київської області)

255
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01751/08-33 Лист1146/3.3
Про організацію та проведення Всеукраїнської 
благодійної акції "Серце до серця"

256
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01775/08-20 Лист1160/11
Про фінансування будівництва критого 
футбольного комплексу

257
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01873/08-34 Лист1201/4.1
Про участь у нараді з питань фізичної культури і 
спорту 26.02.2019 (м. Київ)

258
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02096/08-34 Лист1355/14
Про участь у Всеукраїнському вишколі "Нащадки 
вільних" імені князя К.І. Острозького 17-23.06.2019 
(Миколаївська обл.)

259
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02229/08-34 Лист1369/7.1
Про участь у засіданні колегії Мінмолодьспорту 
21.03.2019 (м. Київ)

260
26.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01625/08-48 Лист1/11-1446
Про розподіл та доведення (встановлення) обсягів 
мобілізаційного завдання закладам освіти

261
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01686/08-32 Лист1/9-75
Про створення центрів професійної досконалості

262
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

01967/08-28 Лист1/11-1770
Про ліквідацію заборгованості з виплати заробітної 
плати педагогічним працівникам

263
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01992/08-32 Лист1/11-1764
Про проведення конкурсів серед претендентів на 
першочергове зарахування до закладів вищої 
медичної і педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням

264
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01580/08-33 Лист01.6/24/3435
Про медичний огляд водіїв транспортних засобів

265
08.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01645/08-33 Лист25.5.1-219/3926
Про дооснащення амбулаторій первинної медичної 
допомоги

266
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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01679/08-29 Лист07.1.02/3886
Про готовність до проведення аеромедичної 
евакуації постраждалих

267
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02060/08-33 Лист26/4908
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо проведення у 2019 році Всеукраїнського 
тижня громадського здоров'я

268
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02181/08-33 Лист01-05-16/5050
Про проведення семінару "Зміни в сфері охорони 
здоров'я: розуміємо та комунікуємо" 21-22.03.2019 
(м. Київ)

269
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01413/08-26 Лист7/10.1/2041-19
Про надання роз`яснень щодо нарахування плати за 
комунальні послуги

270
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01423/08-26 Лист7/27/2036-19
Про доведення завдань на надання послуг на 
особливий період

271
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01428/08-26 Лист7/9.3.2/2046-19
Про Протокол засідання Національної ради з 
питань створення та забезпечення функціонування 
ОСББ

272
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01529/08-26 Лист7/9.3.2/2218-19
Про надання кандидатур до складу Національної 
ради з питань створення та забезпечення 
функціонування ОСББ

273
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01550/08-26 Лист7/9.1.1/2297-19
Про кількість встановлених вузлів обліку теплової 
енергії в будівлях, в яких розташовані бюджетні 
установи

274
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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01562/08-26 Лист7/10.2/2272-19
Про обсяги заборгованості з різниці в тарифах у 
2019 році

275
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01596/08-33 Лист7/19.7/2305-19
Про реалізацію проектів будівництва амбулаторій

276
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01640/08-26 Лист7/9.1.1/2415-19
Про надання Плану скорочення та заміщення 
споживання природного газу на 2019 рік

277
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01671/08-27 Лист7/14.2/2456-19
Про бюджетні видатки для забезпечення 
доступності маломобільних груп населення у 2019 
році

278
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01672/08-33 Лист7/19.7/2431-19
Про надання переліку телемедичного обладнання

279
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01720/08-30 Лист7/34.4/2536-19
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо розподілу обсягу інфраструктурної субвенції 
у 2019 році

280
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

01773/08-41 Лист7/35.2/1660-19
Про надання інформації щодо відзначення Дня 
Європи в Україні у 2019 році

281
04.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

01807/08-28 Лист7/10.1/2607-19
Про механізм виплати житлової субсидії у 
грошовій формі

282
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01930/08-26 Лист7/10.1/2872-19
Про протокол наради щодо роботи підприємств 
житлово-комунального господарства у 2018 році

283
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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01931/08-20 Лист7/19.1/2878-19
Про оновлення контактів об'єднаних 
територіальних громад

284
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01935/08-41 Лист7/19.5/2877-19
Про надання інформації щодо реалізації проектів в 
рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

285
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

01947/08-20 Лист7/19.6/2276-19
Про впровадження бюджетної програми з надання 
державної підтримки для будівництва (придбання) 
доступного житла

286
12.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01948/08-27 Лист7/19.1/2595-19
Про містобудівну документацію та забудову 
територій

287
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02013/08-20 Лист8/19.2/413-19
Про розгляд листа виконкому Запорізької міської 
ради від 23.01.2019 № 01/03-23/00208 щодо 
питання будівництва критого футбольного 
спортивного комплексу заради розвитку футболу в 
м. Запоріжжя

288
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02069/08-20 Наказ31
Про затвердження паспорта бюджетної програми 
на 2019 рік

289
15.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02094/08-27 Лист97/15
ГРОМАДСЬКА РАДА
Про участь у семінарі "Інклюзивність будівель і 
споруд" 12.04.2019 (м. Харків)

290
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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02100/08-26 Лист7/19.7/3068-19
Про внесення змін до наказу Мінрегіону України 
від 26.07.2018 № 187

291
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02120/08-19 Лист7/36/3105-19
Про розроблення проекту Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2027 
року

292
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02121/08-19 Лист7/36.2/3104-19
Про підготовку проектів планів заходів з реалізації 
регіональних стратегій розвитку на період 
2021-2027 рр.

293
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02122/08-34 Лист7/19.4/3094-19
Про подання звіту щодо використання бюджетних 
коштів на реалізацію бюджетної програми 
"Будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям в регіонах України"

294
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02142/08-19 Лист7/19/3123-19
Про участь у засіданні комісії з відбору проектів 
регіонального розвитку 27.02.2019 (м.Київ)

295
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01422/08-20 Лист2676/0/2-19/22
Про формування Бюджетної декларації на 2020 - 
2022 роки

296
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01443/08-28 Лист2811/0/2-19/56
Про проведення селекторної наради щодо 
запровадження надання житлових субсидій у 
готівковій формі 13.02.2019

297
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01482/08-28 Лист2794/0/2-19/38
Про надання інформації щодо спеціалізованих 
служб підтримки постраждалих осіб 

298
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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01483/08-28 Лист2799/0/2-19/38
Про погодження постанови КМУ "Про 
затвердження типових положень про денний центр 
соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства..."

299
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01487/08-28 Лист2824/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

300
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01488/08-35 Лист2777/0/2-19/37
Про участь у семінарі з питань оздоровлення та 
відпочинку дітей 20-22.02.2019 (м. Київ)

301
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01489/08-35 Лист2778/0/2-19/37
Про виїзд дітей за кордон на відпочинок та 
оздоровлення

302
09.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01561/08-28 Лист3015/0/2-19/38
Про проведення вебекс-конференції з питань 
протидії торгівлі людьми 14.02.2019

303
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01622/08-28 Лист3112/0/2-19/58
Про затвердження регіональних планів заходів з 
виконання регіональних планів заходів з виконання 
рекомендацій Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю

304
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01681/08-28 Лист3170/0/2-19/29
Про посилення заходів соціального захисту членів 
сімей загиблих учасників АТО

305
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01774/08-28 Лист3388/0/2-19/39
Про направлення копій наказів

306
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01876/08-35 Лист3488/0/2-19/37
Про участь у семінарі щодо присвоєння почесного 
звання "Мати-героїня" 04-06.03.2019 (м. Київ)

307
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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01877/08-28 Лист3498/0/2-19/57
Про виконання функцій у сфері соціального 
захисту населення та захисту прав дітей в пілотних 
ОТГ

308
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01879/08-32 Лист3497/0/2-19/61
Про участь у конференції з питань освіти дітей з 
ментальними порушеннями 25.03.2019 (м. Київ)

309
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

01932/08-28 Лист3562/0/2-19/25
Про засідання колегії Мінсоцполітики 28.02.2019 
(м. Київ)

310
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02009/08-28 Лист196/0/206-19
Про моніторинг показників заробітної плати за 
грудень 2018 року 

311
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02012/08-20 Лист3693/0/2-19/22
Про надання інформації щодо виконання 
рекомендацій Рахункової палати

312
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02099/08-35 Лист3902/0/2-19/57
Про Порядок здійснення органами опіки та 
піклування контролю за цільовим витрачанням 
аліментів на дитину

313
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02126/08-28 Лист3986/0/2-19/29
Про забезпечення реалізації виборчого права 
особами з інвалідністю

314
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02173/08-35 Лист4035/0/2-19/25
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Деякі питання створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров'я та життя"

315
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів
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01424/08-20 Лист10030-24-5/3648
Про повернення коштів, виділених у минулих роках 
з резервного фонду державного бюджету на 
поворотній основі

316
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01430/08-20 Лист33040-06-5/3603
Про стан планування діяльності з внутрішнього 
аудиту у 2018 році

317
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02146/08-20 Лист07010-05-6/5640
Про надання роз'яснень щодо внесення змін до 
наказу Мінфіну від 20.09.2017 № 793

318
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02235/08-20 Лист07050-20-6/5897
Про надання інформації щодо видатків та 
чисельності працівників закладів охорони здоров'я

319
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна поліція України

01612/08-46 Лист124324/3/2-2019
Про кримінальне правопорушення щодо 
привласнення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення

320
17.01.2019від

№
від 14.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01613/08-46 Лист124124/3/2-2019
Про кримінальне правопорушення щодо можливих 
неправомірних дій Марченка Д.О. та Анісімова 
Є.О.

321
17.01.2019від

№
від 14.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01856/08-46 Лист1864/02/33-2019
Про впровадження інтелектуальної системи 
відеоспостереження

322
14.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02038/08-43 Лист01-0422/23-1
Про нагородження Шаповалова В.І.

323
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02138/08-20 Лист01-0465/26-1
Про надання допомоги з резервного фонду 
бюджету на відновлення каналізаційного колектору 
у м. Бердянськ

324
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02147/08-24 Лист01594/03-20/01
Про забезпечення службовим житлом працівників 
прокуратури Запорізької області

325
25.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01719/08-26 Лист02-39/144-1
Про регулювання діяльності ТОВ "Мелітопольські 
теплові мережі"

326
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02036/08-20 Лист02-35/146-3
Про виділення коштів на фінансування проекту 
"Реконструкція напірно-самопливного 
каналізаційного колектора в м. Мелітополь"

327
18.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01418/08-20 Лист01-0264/26-1
Про виділення коштів щодо вирішення проблем 
мешканців с.Нововасилівка та с.Роза

328
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01761/08-21 Лист01-0330/48-1
Про надання інформації щодо передачі гуртожитків 
до комунальної власності територіальної громади 
м. Бердянська

329
12.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька міська рада
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01560/08-25 Лист01-01-21/253
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації "Нове будівництво ЗОШ №3 ЗМР"

330
04.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01616/08-20 Лист01/03-26/00440
Про виділення коштів для фінансування заходу 
щодо виготовлення книги "EkoBook"

331
12.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01692/08-22 Лист02/03-18/00451
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О. (та інші)
Про вжиття невідкладних заходів у зв'язку з 
катастрофічною ситуацією, що сталася із 
запорізькими мостами та греблею

332
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01987/08-37 Лист356/01-10
Про збереження пам'ятки культури Запорізького 
дубу

333
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Токмацька міська рада

01557/08-20 Лист398/21-15
Про виділення коштів на ремонт доріг

334
04.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

01501/08-25 Лист01-12/126
Про проведення капітального ремонту 
культурно-спортивного комплексу "Сучасник"

335
07.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01979/08-20 Лист01-27/182
Про виділення коштів на реконструкцію 
внутрішньої системи опалення КЗ "Гуляйпільський 
колегіум "Лідер" ГМР

336
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада
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(адресат)
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документа

01439/08-20 Лист08/21-208
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору очисних 
споруд міста

337
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

02209/08-25 Лист02-01-21/793
Про будівництво амбулаторії монопрактики в с. 
Велика Знам'янка

338
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Оріхівська міська рада

01465/08-40 Лист03-05/209
Про надання вихідних даних по договору щодо 
управління землями Оріхівської ОТГ

339
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02062/08-20 Лист03-05/343
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
будівництво об'єктів на території м. Оріхова

340
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

01451/08-40 Лист01-38/0506
Про надання вихідних даних по договору щодо 
управління землями Приморської міської ОТГ

341
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

01544/08-20 Лист02-01-17/0355
Про виділення коштів для капітального ремонту 
водопровідної мережі смт Веселого

342
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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01445/08-08 Депутатське звернення08/02/19-2МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо металевих 
огороджень в приміщенні ЗОДА

343
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01492/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів на ремонт покрівлі будинку 
культури в с. Розумівка

344
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01493/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів на ремонт покрівлі 
Біленьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

345
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01494/08-08 Депутатське звернення216
ДЕПУТАТ РУЖИН Ю.М.
Про виділення коштів для проведення змагань з 
боксу

346
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01507/08-08 Депутатське звернення4
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
Наталівського НВК Запорізького р-ну

347
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01508/08-08 Депутатське звернення6
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про виділення коштів на ремонт 
Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Запорізького р-ну

348
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01512/08-08 Депутатське звернення1
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт будинку культури 
в смт Малокатеринівка Запорізького р-ну

349
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01513/08-08 Депутатське звернення3
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги до 
Малокатеринівського НВК "Мрія"

350
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01514/08-08 Депутатське звернення5
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Реконструкція будівлі Малокатеринівського НВК 
"Мрія"

351
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01515/08-08 Депутатське звернення7
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі під 
дитячий садочок в смт Малокатеринівка 
Запорізького р-ну

352
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01516/08-08 Депутатське звернення9
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт покрівлі будинку 
культури на території Степненської сільської ради

353
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01517/08-08 Депутатське звернення11
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги від 
вул.Шевченка до вул. Піщана на території 
Степненської сільської ради

354
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01518/08-08 Депутатське звернення13
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги по вул. 
Виноградна на території Степненської сільської 
ради

355
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01519/08-08 Депутатське звернення15
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги по вул. 
Ясна на території Степненської сільської ради

356
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01520/08-08 Депутатське звернення17
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги від вул. 
Шевченка,25 до вул. Чарівна, 10 на території 
Степненської сільської ради 

357
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01521/08-08 Депутатське звернення19
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги по вул. 
Щаслива на території Степненської сільської ради

358
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01522/08-08 Депутатське звернення21
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги від вул. 
Миру, 76 до вул. Молодіжна, 64 на території 
Степненської сільської ради

359
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01523/08-08 Депутатське звернення23
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги від вул. 
Молодіжна, 10 до вул. Молодіжна, 30 на території 
Степненської сільської ради

360
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01577/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про кошти на виконання заходів Програми 
увічнення пам'яті про події учасників АТО

361
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01642/08-08 Депутатське звернення18
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів із екофонду для закінчення 
берегоукріплення с. Червонодніпровка 
Запорізького р-ну

362
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01643/08-08 Депутатське звернення1
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про використання коштів на заміну вікон у КЗ 
"Обласний дитячий психоневрологічний санаторій" 
ЗОР

363
01.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01717/08-08 Депутатське звернення02-642
ДОР КЮРЧЕВ В.М.
Про розгляд звернення мешканців м. Мелітополь 
щодо недопустимості закриття поштового 
відділення № 1

364
12.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01788/08-08 Депутатське звернення130-19
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виділення коштів на проведення капітальних 
ремонтів будинків житлового фонду м. Запоріжжя 
та робіт, пов'язаних з виконанням заходів з 
енергозбереження 

365
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01789/08-08 Депутатське звернення131-19
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

366
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01849/08-08 Депутатське звернення3/2019/1с
ДОР УСАТИЙ В.Ю.
Про надання графіку завершення робіт 
реконструкції приймальної камери очисних споруд 
м.Дніпрорудне

367
12.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01850/08-08 Депутатське звернення3/2019/2с
ДОР УСАТИЙ В.Ю.
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектору очисних споруд 
м.Дніпрорудне

368
12.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01851/08-08 Депутатське звернення1/2019/2с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектору очисних споруд 
м.Дніпрорудне

369
12.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01852/08-08 Депутатське звернення1/2019/1с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання графіку завершення робіт 
реконструкції приймальної камери очисних споруд 
м.Дніпрорудне

370
12.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01853/08-08 Депутатське звернення18/02/19-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації стосовно голови ОДА

371
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01863/08-08 Депутатське звернення5
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про виділення коштів обласного бюджету 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

372
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01916/08-08 Депутатське звернення1/2019/6ХС
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору очисних 
споруд м. Дніпрорудне

373
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02087/08-08 Депутатське звернення18/02/19ЯГ-01
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації стосовно голови ОДА

374
18.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01440/08-54 Лист01-26/0155
Про закінчення дії договору водного об`єкту

375
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01478/08-54 Лист0419/01-13
Про розгляд положення КУ "Запорізький дитячий 
будинок-інтернат "ЗОР

376
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01575/08-54 Лист0386/01-07
Про стан дотримання законодавства щодо 
організації харчування учнів в закладах освіти

377
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова
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01590/08-54 Лист0565/01-11
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙРАДИ ПЕТРЕНКО 
С.Л.
Про проект "Капітальний ремонт 
Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів..."

378
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01591/08-54 Лист0347/01-11
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2019 
році природоохоронних заходів

379
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01592/08-54 Лист0442/01-11
КЗ "СОФІЇВСЬКИЙ НВК "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ - 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"
Про виділення коштів на ремонт огорожі

380
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01601/08-54 Лист5610/01-11
Про виділення коштів на ремонт водогону КУ 
"Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" 
ЗОР

381
12.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01647/08-54 Лист0633/01-11
Про включення заходів до регіональної програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 
роки

382
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01648/08-54 Лист0517/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на придбання спеціалізованої 
техніки для Приазовського району

383
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01649/08-54 Лист0518/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на ремонт Будинку культури 
в смт Нововасилівка Приазовського р-ну

384
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01650/08-54 Лист0601/01-11
ІНЖЕНЕРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопроводу в с.Інженерне

385
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01651/08-54 Лист0617/01-11
Про виділення коштів на об'єкти реконструкції у м. 
Токмак

386
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01670/08-54 Лист5127/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ "ЗАХИСНИК" ЗОР
Про надання пропозицій щодо відкриття відділення 
для дівчат

387
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01718/08-54 Лист0597/01-11
Про фінансову підтримку КП "Соцкомуненергія" 
ЗОР

388
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01743/08-54 Лист0598/01-27
Про кризову ситуацію у м.Бердянськ

389
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01785/08-54 Лист01-26/0179
Про повернення проекту рішення облради "Про 
надання згоди на передачу введених в експлуатацію 
об'єктів соціальної інфраструктури"

390
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01790/08-54 Лист01-26/0180
Про виділення асигнувань на капітальні видатки в 
2019 році по КФК 0110150

391
16.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01813/08-54 Лист0642/01-27
ГПО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про пропозиції щодо проведення заходу 21.02.2019

392
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

01814/08-54 Лист01-13/0136
Про Протокол засідання робочої групи з питань 
діяльності КУ "Спеціалізоване територіальне 
медичне об'єднання "Трансфузіологія" ЗОР

393
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01817/08-54 Лист0695/01-27
Про створення робочої групи з вивчення 
проблемних питань  газопостачання

394
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01882/08-54 Лист0687/01-11
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про виділення коштів з обласного бюджету для 
проведення змагань

395
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01883/08-54 Лист0689/01-11
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про виділення коштів на реконструкцію стадіону в 
смт Новомиколаївка

396
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01884/08-54 Лист0706/01-10
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів на виконання заходів для 
Запорізького р-ну

397
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01885/08-54 Лист0685/01-11
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів на реконструкцію покрівлі 
Розумівського будинку культури

398
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01886/08-54 Лист0704/01-11
ДОР КОРОЛЬОВ Я.Б.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
Наталівського НВК

399
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01936/08-54 Лист0396/01-27
Про подання на учасниць конкурсу "Господиня 
свого краю"

400
11.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

01937/08-54 Лист0666/01-11
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про закупівлю витратного матеріалу для 
проведення процедур пацієнтам з нирковою 
недостатністю

401
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

01938/08-54 Лист0560/01-11
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про закупівлю індивідуальних газових лічильників 
для воїнів-інтернаціоналістів

402
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01939/08-54 Лист5127/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ "ЗАХИСНИК" ЗОР
Про надання пропозицій щодо відкриття відділення 
для дівчат

403
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

01940/08-54 Лист0234/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання серверного 
обладнання

404
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01941/08-54 Лист01-27/1048
Про копію листа Держагентство автомобільних 
доріг України щодо фінансування завершення 
будівництва автотранспортної магістралі через 
р.Дніпро

405
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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01942/08-54 Лист01-26/0186
Про підготовку звітів щодо виконання обласних 
програм

406
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01944/08-54 Лист0698/01-21
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про виділення коштів на ремонт дороги Т-08-04 
Кам'янка-Дніпровська - Велика Лепетиха - Каховка

407
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01945/08-54 Лист0697/01-10
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про встановлення огороджень на вході в 
адміністративну будівлю Запорізької обласної ради 

408
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01965/08-54 Лист01-26/0188
Про надання інформації щодо коштів обласного 
бюджету

409
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01997/08-54 Лист0747/01-10
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про виділення коштів із екофонду для закінчення 
берегоукріплення с. Червонодніпровка 
Запорізького р-ну

410
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02043/08-54 Лист0740/01-11
Про виділення коштів для виготовлення 
поліграфічної продукції  з екологічної тематики

411
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02074/08-54 Лист0681/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору очисних 
споруд міста

412
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02075/08-54 Лист0797/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету 
комунальним підприємствам ЗОР

413
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02109/08-54 Лист0990/01-26
Про пропозиції на позачергову сесію обласної ради

414
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02123/08-54 Лист0911/01-27
ГПО "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про проведення слухань щодо посилення охорони 
адмінбудівлі

415
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02169/08-54 Лист0891/01-10
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору очисних 
споруд м. Дніпрорудне

416
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02170/08-54 Лист1013/01-11
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про виділення коштів для погашення боргових 
зобов'язань підприємства

417
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02224/08-54 Лист0855/08-10
ДОР УСАТИЙ В.Ю.
Про виділення коштів на реконструкцію очисних 
споруд м. Дніпрорудне

418
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02225/08-54 Лист0281/08-19
Про видачу перепусток Вітвицькому С.А. та 
Лепьохіну О.В.

419
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

01453/08-22 Лист1/08-01-47
Про зміну умов тендерного договору ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

420
01.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02001/08-22 Лист1/08-01-123
Про припинення обслуговування маршрутів ТОВ 
"Феникс-Авто"

421
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02058/08-40 Лист1/06-01-124
Про порушення земельного законодавства та 
незаконне будівництво

422
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

01858/08-22 Лист69005.2-Сл-2380
Про участь у відкритому обговоренні тарифу на 
послуги розподілу природного газу 25.02.2019

423
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02115/08-22 Лист69003.2-Сл-2836
Про припинення газопостачання з 01.03.2019

424
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01433/08-22 Лист001-43/1858
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

425
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01434/08-22 Лист001-43/1892
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

426
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01614/08-22 Лист001-68/2087
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

427
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01668/08-22 Лист001-43/2238
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

428
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01745/08-22 Лист001-68/2331
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

429
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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01746/08-22 Лист001-68/2304
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

430
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01747/08-22 Лист007-43/2269
Про відключення електроустановок ПрАТ "Завод 
напівпровідників"

431
13.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01805/08-43 Лист001-14/2403
Про нагородження Терентьєвої О.В. (та інші)

432
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01925/08-22 Лист001-68/2382
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

433
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01976/08-22 Лист001-68/2556
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

434
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01977/08-22 Лист001-68/2558
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

435
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02047/08-22 Лист001-68/2700
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

436
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02048/08-22 Лист001-68/2699
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

437
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02165/08-37 Лист010-14/3035
Про участь в урочистому заході 06.03.2019

438
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"
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02079/08-43 Лист1/09-17-102
Про нагородження Бондаренко О.І. та Карської 
В.С.

439
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02205/08-50 Листб/н
Про прощання із заслуженим машинобудівником 
України Хаджиновим Л.П. 01.03.2019

440
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

01954/08-40 Лист0/32
Про згоду на розробку технічної документації із 
землеустрою

441
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Іскра"

01531/08-22 Лист33/12-01
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

442
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

01583/08-43 ЛистТВУ/2604
Про нагородження Базая О.В.

443
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Український графіт"

01978/08-33 Лист16/792
Про вирішення питання щодо вжиття конкретних 
заходів з метою запобігання поширенню 
захворюваності на кір

444
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01744/08-48 Лист81-1326
Про проведення практичного заходу 
"Профілактика" 01.03-30.04.2019

445
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01870/08-22 Лист22-1462
Про приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства нормативних актів обласного рівня

446
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини
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01537/08-43 Лист3/26/3/23-153
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3026
Про нагородження Устіловського Р.В. (та інші)

447
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01553/08-48 Лист3/33/25-312
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про включення питань до порядку денного Ради 
оборони Запорізької області

448
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01666/08-43 Лист35/304
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Вєльчевої О.В. (інші)

449
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01893/08-43 Лист42/23-170
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Радіонова І.А. (інші)

450
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02188/08-28 Лист41
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ
Про виплату заробітної плати педагогічним 
працівникам

451
26.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01441/08-21 Лист15/119
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР"
Про перелік державного майна, яке не увійшло до 
статутного фонду підприємства

452
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01450/08-40 Лист11/02
ТОВ " ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
-2015"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

453
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

61



№
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

01457/08-40 Лист35/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Макарова, 77А в м. Бердянськ

454
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01458/08-40 Лист34/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Ярослава Мудрого, 2-п в м. Бердянськ

455
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01459/08-40 Лист36/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки по вул. 
Ярослава Мудрого, 2 в м. Бердянськ

456
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01462/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
КАСАЦІЙНА СКАРГА на рішення господарського 
суду м. Києва у справі 908/2460/17 від 10.05.2018

457
04.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01464/08-22 Лист02/07-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

458
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01499/08-22 Лист21
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про затвердження паспорта автобусних маршрутів

459
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01536/08-43 Лист604/146
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про нагородження Костирка О.В. (та інші)

460
05.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01573/08-22 Лист498
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

461
04.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01610/08-22 Лист7
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про ремонт дороги м. Мелітополь - с. 
Першотравневе

462
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01632/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ"
Про відповідь на відзив за позовом ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

463
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01636/08-22 Лист11/19
ТОВ "ЛАКМА"
Про обстеження промислового майданчика

464
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01641/08-40 Листб/н
ТОВ " ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою зі  зміною цільового призначення 
земельної ділянки лісогосподарського призначення

465
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01667/08-22 Лист001-43/2237
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

466
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01703/08-49 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції 20.02.2019

467
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01711/08-26 Лист859
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про вирішення питання заміни колектору до 
очисних споруд

468
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01759/08-22 Лист3/01-23
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

469
13.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01765/08-40 Лист23
КП "ЖИТЛОСЕРВІС" ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

470
13.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01796/08-22 Лист01/19
ТОВ "ПАТЕР ПРОМ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

471
12.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01815/08-22 Лист15/02/19
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГОХІМТЕХ"
Про розблокування діяльності центрів спеціального 
навчання

472
15.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01818/08-40 Лист19-02/19
ТОВ "АКВАТОП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

473
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01829/08-22 Лист02/15/2-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

474
15.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01872/08-40 Лист1
ТОВ "ЛУГОВЕ-2006"
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

475
17.01.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01881/08-40 Листб/н
ТОВ "СІЧ"
Про продовження терміну договору оренди 
земельної ділянки

476
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01910/08-40 Лист03/64
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 06.01.2017 № 320

477
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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01923/08-40 Лист18/02
ТОВ "ІНВАР"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації щодо відновлення меж земельної 
ділянки

478
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01928/08-22 Лист98
ТОВ "НВП "РІСТ"
Про надання допомоги у вирішенні складної 
ситуації на підприємстві

479
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01943/08-22 Лист110
ПАТ "ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про затвердження планових питомих витрат 
палива, теплової та електричної енергії на 2019 рік

480
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01971/08-23 Лист87
ТОВ "СПП ЛАНА"
Про включення до переліку суб'єктів 
господарювання, які мають право на отримання 
компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом 
холодильнику

481
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01986/08-31 Лист22
ТОВ "СІНО-ФОРТ, ЛТД"
Про відкриті торги щодо закупівлі "Нове 
будівництво Центру первинної медичної допомоги 
в сел. Сонячне Запорізького р-ну"

482
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02004/08-40 Лист128
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання дозволу на розробку документації із 
землеустрою та передачу в оренду земельної 
ділянки

483
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02050/08-40 Лист14
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

484
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02051/08-40 Лист11
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

485
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02052/08-40 Лист10
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

486
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02053/08-40 Лист13
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

487
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02054/08-40 Лист12
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

488
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02080/08-49 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про відзив на апеляційну скаргу ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

489
15.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02107/08-22 Лист64
ТОВ "ЕНЕРГОЕКОГРУП"
Про участь у спеціалізованому аукціоні з продажу 
скрапленого газу для потреб населення

490
21.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02130/08-40 Лист15
ТОВ " СТАНИНЖСЕРВИС"
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

491
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02162/08-40 Лист10
ТОВ "БАЗІС-ЛТД"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

492
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02182/08-22 Лист27/02
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про повернення переплати за поставку 
електроенергії

493
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02183/08-22 Лист29/19-02
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про повернення переплати за поставку 
електроенергії

494
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02223/08-40 Лист34
ТОВ АГРОФІРМА "ЩЕДРИЙ ЛАН"
Про додаткову угоду до договору оренди землі від 
01.09.2006

495
26.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01412/08-43 Лист36-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Авраменка В.С.

496
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01548/08-50 Лист1
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про виготовлення перепусток

497
11.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01635/08-20 Лист04/175
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
лікувального корпусу

498
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01674/08-22 Лист54
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ 
ТОВАРИСТВО
Про вирішення питання пільгового нічного тарифу 
на електроенергію для юридичних осіб

499
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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01677/08-40 Лист05
МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МАЛОКАТЕРИНІВСЬКЕ"
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

500
06.01.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01687/08-26 Лист50
КП "ВОДОГРАЙ" ВОЗДВИЖІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін щодо назви та 
місцезнаходження юридичної особи

501
10.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01688/08-26 Лист51
КП "ВОДОГРАЙ" ВОЗДВИЖІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

502
10.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01689/08-26 Лист08
КП "ВОДОГРАЙ" ВОЗДВИЖІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін щодо назви та 
місцезнаходження юридичної особи

503
11.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01690/08-26 Лист09
КП "ВОДОГРАЙ" ВОЗДВИЖІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

504
11.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01809/08-22 Лист0155/04
ДП "ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ"
Про потребу у вугільній продукції

505
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01812/08-24 Лист02
КООРДИНАЦІЙНА РАДА УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ
Про розробку обласної програми "Доступне житло 
для учасників АТО та ООС"

506
14.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова
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01826/08-49 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про клопотання щодо залучення третьої особи у 
справі за позовом ПП "Транзит"

507
14.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01869/08-25 Лист29
КП "ДУБОВИЙ ГАЙ"
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію парку "Дубовий 
гай"

508
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01871/08-20 Лист6
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД "ВЕСНА"
Про виділення коштів для сплати боргу за 
електропостачання

509
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01924/08-40 Лист107.26-38/14841/
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

510
14.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02032/08-20 Лист22/02-1
КП "ГОТЕЛЬ "УКРАЇНА"
Про виділення коштів на ремонт готелю

511
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02033/08-22 Лист404
Про погодження загально виробничих норм 
питомих витрат палива на 2019 рік

512
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02055/08-40 Лист20
ТОВ "ОНІКС"
Про надання згоди оформлення права користування 
земельними ділянками

513
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02057/08-22 Листб/н
ГО "ЧАЙКА"
Про надання дозволу на відкриття навігації для 
маломірних плавзасобів

514
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02068/08-46 Листб/н
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про сприяння в організації охорони підприємства

515
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02143/08-20 Лист22
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ" ЗОР
Про надання фінансової підтримки

516
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02232/08-22 Лист889/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

517
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02233/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 07.03.2019

518
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

01709/08-20 Лист02/0182
Про виділення коштів на виконання першочергових 
заходів по стабілізації та розвитку підприємства

519
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01845/08-20 Лист02/0234
Про виділення коштів для повноцінного 
функціонування підприємства

520
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02020/08-20 Лист12-0249/19
Про виділення коштів для відновлення мереж 
водопостачання

521
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02190/08-20 Лист02/0220
Про фінансування природоохоронних заходів

522
18.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

01757/08-18 Лист59
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 26.02.2019

523
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

02034/08-18 Лист67
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 04.03.2019

524
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

01922/08-20 Лист02/0227
Про виділення коштів на розробку проекту щодо 
заміни водогону

525
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01455/08-22 Лист05/02-19-1
ГО "ТРАНСПОРТНА ІНІЦІАТИВА"
Про кандидатури до складу конкурсного комітету з 
визначення автоперевізників

526
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01456/08-22 Лист1-07/2/19
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про кандидатури до складу конкурсного комітету з 
визначення автоперевізників

527
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01566/08-26 Лист07-01/19
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення семінару з питань ремонту в 
ОСББ/ЖБК 22.02.2019

528
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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01646/08-22 Лист6
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про кандидатури до складу Конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

529
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01889/08-44 Листб/н
ГО "ОБ'ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО ВЕСЕЛІВЩИНИ"
Про Грамоту для Запоточного В.Й.

530
16.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02007/08-49 Лист5/19
ГО "РІДНА ЗЕМЛЯ ЗАПОРІЗЬКА"
Про позовну заяву щодо визнання недійсною 
додаткової угоди від 09.01.2019 до договору 
оренди землі

531
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02067/08-44 Лист5
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ СІМЕЙ 
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО"
Про засідання Консультативної Ради

532
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02184/08-28 Лист51
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про конкурс щодо залучення коштів з надання 
соціальних послуг

533
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02186/08-22 Лист8
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про надання кандидатури для участі у складі 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

534
08.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02187/08-22 Лист13
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про надання кандидатури для участі у складі 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

535
08.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Підприємства комунальної служби

02161/08-22 Лист56
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих втрат електричної енергії на 2019 рік

536
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02201/08-22 Лист1115
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

537
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Редакції газет

01831/08-43 Лист30
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Дупака В.І.

538
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01832/08-38 Лист31
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення "Дня передплатника "ІЗ - 
Панорами" 24.02.2019

539
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

01833/08-43 Лист33
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ІНДУСТРІАЛЬНЕ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Єгорової І.В. (та інші)

540
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

01415/08-49 Лист325/1678/2019
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по цивільній справі за позовом 
ТОВ "Приморська вітроелектростанція -2" 

541
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01469/08-49 Лист317/326/19/899/2
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття впровадження у справі щодо 
передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну 
власність Балабинської селищної ради

542
06.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01629/08-49 Лист333/2700/18/187
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про апеляційну скаргу у справі ІА "АйПіНьюс"

543
12.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01630/08-49 Лист314/18/19/1979/1
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі Лешкевича І.І.

544
12.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01825/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Міщенко Е.О., 
Моісеєв С.В., Фурдуй Ю.Г.

545
13.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01915/08-49 Ухвала326/229/19/681/2
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження в частині надання земельної 
ділянки

546
19.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02082/08-49 Лист6/330/6/2019,330
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про ухвалу щодо видачі дублікату виконавчого 
листа

547
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02124/08-40 Лист15/757
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про згоду на відновлення меж на землю

548
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Учбові заклади

01797/08-43 Лист35-01/368
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кашуби Ю.М. (та інші)

549
06.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02105/08-43 Листб/н
ДЮСШ "ДИЗЕЛІСТ"
Про нагородження Кірпіньова Г.В.

550
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02158/08-20 Лист401
КЗ "СОФІЇВСЬКИЙ НВК "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ - 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"
Про виділення коштів на придбання 
огорожувальних секцій

551
27.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Хмельницька ОДА

01436/08-41 Лист66/26-24-593/20
Про проведення Міжнародного економічного 
форуму 14.03-15.03.2019

552
04.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01420/08-16 Лист22-02/200
(Г. Кільова) Про довідку щодо стану роботи зі 
зверненнями громадян за підсумками 2018 року

553
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

01737/08-16 Лист44-01/336
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проведення ямкового ремонту автомобільної 
дороги Т-04-08

554
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01760/08-16 Лист04-01/204
(В. Ковальчук) Про заходи щодо відзначення Дня 
Героїв Небесної Сотні 20.02.2019

555
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02026/08-16 Лист44-01/354
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О. (та інші)
Про вжиття невідкладних заходів у зв'язку з 
катастрофічною ситуацією, що сталася із 
запорізькими мостами та греблею

556
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

02148/08-16 Лист46-01/728
(В. Кондратюк) НОВОПРОКОПІВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проекту "Капітальний ремонт 
будівлі сільського будинку культури с. 
Новопрокопівки, вул. Нова, Токмацького р-ну, 
Запорізької області"

557
25.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02149/08-16 Лист46-01/694
(В. Кондратюк) ТОВ "КОМУНТЕХ" 
Про погашення заборгованості за роботи з 
будівництва інженерних споруд

558
25.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

01855/08-16 Лист02-01/276
(І. Райнін) Про зняття з контролю завдання, 
визначені статтею 2 Указу Президента України від 
21.11.2017 № 381

559
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Президент України

02151/08-02 Указ14/2019
Про нагородження Павленка Р.М. та інших

560
22.01.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

02027/08-16 Лист32-07/340
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо закладів 
інституційного догляду та виховання дітей

561
18.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01621/08-42 Лист01-40/0087
Про виплату надбавки Молодецькому Р.Ф.

562
06.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01708/08-49 Лист01-42/0103
Про апеляційну скаргу за позовом ФОП Трусової 
Л.А.

563
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01827/08-20 Лист01-25/01-10
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
реалізацію соціально значущих об'єктів

564
15.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01989/08-43 Лист01-44/0113
Про нагородження Канцедал О.Г. (та інші)

565
15.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

01567/08-40 Лист01-16/0127
Про надання роз'яснень щодо дозволу на 
виготовлення проекту та будівництва системи 
крапельного зрошення ТОВ "Придонецьке"

566
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01695/08-22 Лист01-16/0128
Про заборону руху великовагового транспорту

567
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01714/08-43 Лист01-16/0131
Про нагородження Єрмак І.О. (та інші)

568
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01803/08-20 Лист01-16/0141
Про виділення додаткового асигнування на ремонт 
дороги Більмак - Дубове

569
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01957/08-43 Лист01-16/0142
Про нагородження Ковалька В.П.

570
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01958/08-43 Лист01-16/0143
Про нагородження Романюка О.Я.

571
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01528/08-42 Лист01-40/175
Про погодження звільнення Задорожної Н.В.

572
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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01920/08-22 Лист01-30/116
Про проведення поточного ремонту автодороги 
Т-08-10 Велика Білозерка - Михайлівка

573
01.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01998/08-22 Лист01-30/214
Про надання пропозицій щодо проведення 
ремонтних робіт на дорогах Василівського р-ну

574
15.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02128/08-49 Лист01-39/235
Про письмові пояснення по справі № 908/243/19

575
22.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02227/08-22 Лист01-30/247
Про надання уточнених пропозицій щодо 
проведення ремонтних робіт автодоріг

576
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

01995/08-20 Лист01.1-20/0082
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
складу під котельню

577
15.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01652/08-43 Лист01-01-46/071
Про нагородження Бабич І.Г. (та інші)

578
06.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01693/08-27 Лист2085/01-01-26
Про направлення Перспективного плану розвитку 
Веселівського району на 2019 -2021 роки

579
08.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02134/08-43 Лист01-01-46/114
Про нагородження Колісника О.М.

580
22.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02135/08-43 Лист01-01-46/115
Про нагородження Запоточного В.Й.

581
22.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02136/08-43 Лист01-01-46/116
Про нагородження Бабич І.Г. (та інші)

582
22.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Вільнянська райдержадміністрація

01410/08-43 Лист01-27/0180
Про нагородження Чаусова А.В.

583
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01411/08-43 Лист01-27/0179
Про нагородження Приходько О.М. (інші)

584
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02098/08-20 Лист01-28/0232
Про забезпеченість видатками на оплату праці

585
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01999/08-20 Лист064/01-25
Про виділення коштів на реконструкцію покрівлі 
спортзалу КЗ "Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

586
15.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02217/08-25 Лист077/01-25
Про будівельно-монтажні роботи на об'єктах 
Гуляйпільської ОТГ

587
26.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01582/08-40 Лист0236/01-17
Про поновлення договорів оренди земельної 
ділянки ПП Лагно Ю.П.

588
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01605/08-48 Лист01-25/0129
Про функціонування блок посту на автодорозі Н-23

589
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01634/08-20 Лист01-27/0136
Про внесення змін до формули розподілу обсягу 
медичної субвенції 

590
14.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01993/08-20 Лист01-27/0155
Про збільшення видатків на оплату праці

591
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02221/08-20 Лист01-23/0176
Про виділення коштів на добудову 
Малокатеринівського НВК "Мрія"

592
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01633/08-43 Лист01-01-29/0089
Про нагородження Любчика О.В. (інші)

593
06.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02167/08-43 Лист02-57/17-к
Про нагородження Сігіди А.В. (та інші)

594
22.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02171/08-20 Лист1806/01-17
Про виділення коштів на реконструкцію даху 
Будинку культури с. Данило-Іванівка 
Мелітопольського р-ну

595
15.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01617/08-20 Лист01-41/0433
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про збільшення фінансування установи

596
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02150/08-20 Лист02-34/0095
Про виділення асигнувань на утримання 
райдержадміністрації

597
22.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

80



№
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

01980/08-43 Лист01-01-16/0133
Про нагородження Кравчуна С.І. (інші)

598
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02131/08-26 Лист01-01-16/0143
Про проведення наради з питань водопостачання та 
водовідведення 28.02.2019

599
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02220/08-43 Лист01-01-16/0145
Про нагородження Павелка М.О.

600
26.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01808/08-28 Лист01-42/0130
Про заборгованість з виплати субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг

601
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01836/08-20 Лист01-35
Про виділення коштів на енергозберігаючі заходи в 
Новоселівському сільському будинку культури

602
11.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01955/08-27 Лист01-45/0140
Про визначення державних інтересів при 
розробленні детального плану території

603
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02030/08-43 Лист01-31/0137
Про нагородження Жогло Л.І. (та інші)

604
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01606/08-42 Лист01-06/0018
Про звільнення Грєджева В.В.

605
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01609/08-42 Лист01-15/0096
Про виплату надбавки Романенко Н.А.

606
13.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

81



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01771/08-43 Лист01-06/0104
Про оголошення Подяки Прем'єр-Міністра України 
Поповій М.П.

607
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01452/08-20 Лист01-20/0118
Про виділення коштів на виконання будівельних 
робіт

608
04.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01491/08-40 Лист0020/01-23
Про інформування із земельних питань

609
06.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01525/08-27 Лист01-24/0131
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

610
08.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01907/08-43 Лист01-35/0154
Про нагородження Карнаух Г.В.

611
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01908/08-43 Лист01-35/0149
Про нагородження Штенгелова М.В. (та інші)

612
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02230/08-40 Лист0020/01-23
Про інформування із земельних питань

613
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01656/08-48 Лист0390/01-37
Про компенсацію витрат на електропостачання 
блокпосту на трасі Н-08

614
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02023/08-22 Лист01-36/060
Про оплату рахунків за електроенергію

615
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

82



№
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

01568/08-20 Лист11-09/0086
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідних мереж в с. Остриківка Токмацького 
р-ну

616
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01569/08-20 Лист11-09/0089
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідних мереж в с. Рибалівка Токмацького 
р-ну

617
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01618/08-43 Лист11-09/0080
Про нагородження Живило І.В. (інші)

618
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02177/08-43 Лист12-09/0110
Про нагородження Кияшко Т.О. (та інші)

619
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01665/08-43 Лист01-11/0133
Про нагородження Богдан Т.В. (інші)

620
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02037/08-43 Лист01-46/0087
Про нагородження Величко Л.Ф.

621
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02193/08-43 Лист01-46/0080
Про нагородження Жукової Н.М.

622
18.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02194/08-43 Лист01-46/0081
Про нагородження Чекіра О.Ю.

623
18.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02195/08-43 Лист01-46/0082
Про нагородження Селемета А.Ю.

624
18.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02196/08-43 Лист01-46/0083
Про нагородження Шпака В.К.

625
18.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02197/08-43 Лист01-46/0084
Про нагородження Перепелки М.М.

626
18.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02198/08-43 Лист01-46/0085
Про нагородження Макарика В.Я.

627
18.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02199/08-43 Лист01-46/0107
Про нагородження Паничевої Н.Ю.

628
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02200/08-43 Лист01-46/0108
Про нагородження Кофанової Т.М.

629
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

01466/08-20 Лист01-22/29
Про фінансування діяльності районної ради

630
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райрада

02088/08-08 Депутатське звернення25/01
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про фінансування заборгованості Юльївського 
НВК

631
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольска райрада

01435/08-22 Лист068/01-23
Про вирішення питання ремонту автодороги 
Високе-Новгородківка

632
04.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01437/08-22 ЛистКо-03/28
Про поновлення рейсу на приміському 
автобусному маршруті Мелітополь-с.Високе

633
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

01438/08-22 Лист078/01-13
Про ремонт автомобільної дороги загального 
користування Т-04-01

634
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приазовська райрада

02035/08-20 Лист26/01-37
Про виділення субвенції для закриття розриву в 
місцевих бюджетах

635
18.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

01449/08-27 Лист10/276
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

636
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01549/08-21 Лист01-48/416
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу майна до комунальної власності 
сільської ради

637
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

01558/08-27 Лист227/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо управління землями 
Великобілозерської ОТГ

638
08.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01571/08-20 Лист210
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію 
свердловини в смт Михайлівка

639
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01660/08-29 Лист01-48/464
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення центру безпеки громадян

640
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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01675/08-22 Лист173
СОФІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання ремонту дороги 
Токмак-Павлоград

641
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01676/08-20 Лист50
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання подальшого 
функціонування відділення ТВБВ №10007/0338 АТ 
Ощадбанк

642
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01741/08-22 Лист14
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про проведення тендеру на пасажирські 
перевезення 

643
11.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01742/08-22 Лист01-94/54
ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про тендер на пасажирські перевезення

644
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01767/08-43 Лист01/69/121
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Василенко В.О. (та інші)

645
13.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01768/08-43 Лист01/69/124
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Петрової Л.І.

646
13.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01779/08-20 Лист02-01-47/138
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво водопроводу

647
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01810/08-20 Лист02-24/0427
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

648
15.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01811/08-20 Лист137
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання співфінансування 

649
15.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01846/08-40 Лист01-02-10/201
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про організацію проведення семінар-наради щодо  
роз`яснень здійснення механізму проведення 
інвентаризації земель під полезахисними лісовими 
смугами та польовими дорогами

650
14.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

01894/08-20 Лист01-48/545
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво Центру 
первинної меддопомоги 

651
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01912/08-27 Лист203
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів 

652
14.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

01919/08-22 Лист142
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги С080209 Дніпрорудне - Балки

653
01.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01921/08-22 Лист111/02-01-17
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про критичний стан автомобільної дороги Т-08-10 
Велика Білозерка - Михайлівка

654
30.01.2019від

№
від 21.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01950/08-22 Лист20
РОЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про ремонт дороги Світлодолинське - Астраханка - 
Нововасилівка - Ботієво

655
01.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01982/08-20 Лист278/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКГО Р-НУ
Про виділення коштів з фонду ОНПС у 2019 році 
на озеленення населених пунктів 
Великобілозерської ОТГ

656
15.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01988/08-30 Лист50
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про об'єднання Тернуватської селищної 
територіальної громади

657
12.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02017/08-22 Лист02-21/0474
ЧЕНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про організацію проведення техоглядів шкільними 
автобусами

658
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02018/08-27 Лист02-05/0473
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про погодження розширення меж селища 
Чернігівка

659
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02064/08-22 Листб/н
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про завищення показників спожитої електроенергії 
працівниками К.-Дніпрвського РЕМ

660
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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02081/08-49 Лист908/55/17
ІНЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про перегляд судового рішення у справі 908/55/17

661
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02089/08-20 Лист02-01-29/139
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування роботи закладів освіти

662
25.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02091/08-20 Лист92/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для завершення 
реконструкції будівлі під дитячий садочок

663
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02092/08-32 Лист101/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ 
Про проблемні питання НВК "Мрія"

664
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02137/08-22 Лист56
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільних доріг

665
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02155/08-27 Лист63
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

666
21.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02156/08-27 Лист65
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

667
21.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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02157/08-30 Лист01-48/594
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення робочої групи з питань співпраці з 
ОТГ

668
21.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02213/08-20 Лист02-24/171
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання машин для збору твердих 
побутових відходів

669
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02215/08-21 Лист02-03/0479
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про створення Центру підтримки підприємництва

670
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

01585/08-20 Доповідна запискаб/н
Про затвердження зведених стратегічного плану на 
2019-2021 роки та операційного плану на 2019 рік 
діяльності з внутрішнього аудиту

671
13.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02049/08-43 Лист03-26/066
Про нагородження Саченко К.С.

672
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

02002/08-22 Лист0333/01-01
Про надання згоди на списання автомобілів

673
22.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

01502/08-50 Лист02.1-26/03.3/182
Про надання приміщення та обладнання на 
19.02.2019

674
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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01835/08-20 Лист02.1-26/05.2/249
Про надання загального проекту Переліку 
пропозицій по природоохоронним заходам

675
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02226/08-39 Доповідна запискаб/н
(В. Гордієнко) Про погодження матеріалів звіту 
щодо виконання Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку Запорізької обл. на 2018 
рік в частині охорони навколишнього природного 
середовища

676
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

01490/08-22 Доповідна запискаб/н
Про проведення позапланового моніторингу стану 
дотримання перевізниками умов договорів про 
організацію перевезень пасажирів

677
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

01713/08-43 Лист07-0062/03.2-29
Про нагородження Насад М.М.

678
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Департамент фінансів

01951/08-20 Лист12-10/478
Про подання зведених показників місцевих 
бюджетів, затверджених місцевими радами на 2019 
рік

679
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

01461/08-41 Доповідна запискаб/н
Про підсумки попереднього вивчення 
представлених технологій українського 
національного комітету міжнародної торгової 
палати (ICC UKRAINE)

680
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

91



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01783/08-42 Лист01-17/0142
Про виплату матеріальної допомоги Ковпаку В.О.

681
18.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

01990/08-42 Лист91/03-17
Про участь Кас'яненка Д.В. у проведенні навчання 
26.02.2019

682
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

01470/08-49 Лист22ц/807/447/19
Про виклик до суду у справі Кривохатько В.В.

683
06.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01762/08-43 Лист03-09.1/35-1575
Про нагородження Гурової В.С. (та інші)

684
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

01847/08-43 Лист01/5-10/857
Про нагородження Донець М.С. (інші)

685
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01848/08-43 Лист01/5-10/860
Про нагородження Рябка Д.В., Шевченка С.Г.

686
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

01697/08-20 Лист623/9/08-01-27-0
Про надання роз'яснювально-презентаційних 
матеріалів щодо отримання довідки про доходи

687
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02166/08-43 Лист651/9/08-01-21-0
Про нагородження Красюка Б.М. (та інші)

688
19.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

01909/08-40 Лист13-8-0.6-912/2-1
Про передачу договорів оренди землі

689
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

01442/08-22 Лист08/01.3-09/1149
Про виключення Дановського В.В. зі складу 
моніторингової групи з перевірки цільового 
використання екологічної броні електропостачання 
ТОВ "ЗТМК"

690
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01892/08-28 Лист08/03.1-05/1583
Про розміщення інформації на сайті ОДА щодо 
активізації роботи по виявленню фактів 
використання праці неоформлених працівників

691
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02044/08-28 Лист08/03.4-05/1543
Про погашення заборгованості із заробітної плати у 
ПАТ "Запоріжжяобленерго"

692
19.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

02189/08-33 Лист07-11-16/1110
Про надання інформації щодо дії розпорядження 
голови облдержадміністрації від 08.12.2003 № 519

693
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

01527/08-46 Лист61716-2019
Про надання копій документів щодо виділення 
Токмацькій міській раді коштів на подолання 
депресивності м. Токмак

694
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01559/08-48 Лист179/04/08-2019
Про консервацію блокпостів 

695
08.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01579/08-46 Лист82/01/1-2019
Про придбання легкових службових автомобілів

696
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01712/08-43 Лист596/01/3-19
Про нагородження Вейн О.Ю. (та інші)

697
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01780/08-46 Лист349/01/13-2019
Про звіт щодо виконання Плану заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень на 
2018-2021 роки

698
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01963/08-46 Лист468/40-/04-2019
Про надання інформації щодо договорів поставки 
продуктів харчування

699
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02041/08-46 Лист381вх/04/08-201
Про кандидатури до складу координаційної ради з 
питань насильства

700
21.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

01763/08-43 Лист2834/06
Про нагородження Бородіної Ю.В. (та інші)

701
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління статистики

01891/08-19 Лист02-13/206/05-19
Про проведення оцінки соціально-економічного 
розвитку територій станом на 15.02.20109

702
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Головне управління юстиції

01533/08-28 Лист5047-1-19/13-13
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які найдовше перебувають у процедурах 
банкрутства

703
08.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

01653/08-46 Лист04-19/173
Про державну реєстрацію релігійних організацій

704
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01664/08-43 Лист07-19/1162
Про нагородження Каптюх В.М. (інші)

705
14.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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з/п
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01781/08-46 Лист15-19/1280
Про участь у "круглому столі" по роботі 
антирейдерських штабів 22.02.2019

706
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01782/08-37 Лист15-19/1276
Про святкування 22.02.2019 100-ї річниці 
утворення органів ДРАЦС

707
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01793/08-46 Лист12.2-19/1167
Про регламенти місцевих державних адміністрацій

708
14.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01819/08-37 Лист09-19/1295
Про святкування 100-ї річниці органів ДРАЦС 
22.02.2019

709
14.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

01898/08-46 Лист04-19/1392
Про скасування "круглого столу" по роботі 
антирейдерських штабів 22.02.2019

710
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01929/08-46 Лист04-19/1403
Про участь у "круглому столі" по роботі 
антирейдерських штабів 25.02.2019

711
21.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02103/08-21 Лист03-19/1463
Про надання зали для проведення регіонального 
штабу 27.02.2019

712
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01524/08-49 Ухвала908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
ОДА

713
05.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01588/08-49 Ухвала908/243/19
УХВАЛА суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури

714
08.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01589/08-49 Наказ908/1616/18
НАКАЗ про примусове стягнення 

715
11.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01631/08-49 Ухвала908/290/19
Про ухвалу суду у справі ДП "Запорізький 
експертно-технічний центр Держпраці"

716
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01706/08-49 Рішення908/73/18
РІШЕННЯ суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

717
01.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01867/08-49 Ухвала908/328/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

718
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02160/08-49 Ухвала908/328/19
УХВАЛА суду про відкриття провадження у справі 
за позовом Енергодарської місцевої прокуратури

719
25.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

01543/08-20 Лист495/9/08-01-07-0
Про звіти щодо фактичних надходжень податків і 
зборів

720
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02191/08-22 Лист715/9/08-01-13-0
Про зміну члена робочої групи з питань 
функціонування ринку пасажирських 
автомобільних перевезень

721
26.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

02203/08-40 Лист06/4-59
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

722
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

01472/08-49 Постанова22-ц/807/106/19
Про постанову суду у справі Ітунгула В.Ф.

723
06.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02218/08-49 Лист22-з/807/23/19
Про додаткову постанову колегії суддів судової 
палати з розгляду цивільних справ від 19.02.2019

724
22.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Запорізький обласний військовий комісаріат

01546/08-48 Лист255
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.01.2019 №27

725
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01547/08-48 Лист249
Про видачу перепусток  

726
11.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01615/08-50 Лист249
Про видачу перепустки до ЗОДА Трофименко 
Ю.П. (інші)

727
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01837/08-48 Лист132/ф
Про придбання будівельних матеріалів для 
Михайлівського РВК

728
19.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01859/08-48 Лист309/2
Про стан організації та ведення військового обліку 
в департаменті надання адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва Запорізької міської ради

729
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01860/08-48 Лист310/2
Про стан організації та ведення військового обліку 
у ТОВ "Альбакор"

730
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01861/08-48 Лист311/2
Про стан організації та ведення військового обліку 
у ТОВ "Стінгрей"

731
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

01862/08-48 Лист312/2
Про стан організації та ведення військового обліку 
в департаменті надання адміністративних послуг по 
Комунарському району м. Запоріжжя

732
15.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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01868/08-48 Лист342/14
Про проведення роздільного штабного тренування 
з територіальної оборони 27.02.2019

733
20.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ паперовий паперова

02019/08-48 Лист308/2
Про стан організації та ведення військового обліку 
у прокуратурі Запорізької області

734
15.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02022/08-48 Лист24/пр
Про Планове завдання з відбору кандидатів на 
військову службу за контрактом до Збройних Сил 
України у 2019 році

735
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02153/08-48 Лист394/2
Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних в закладі 
"Макдональдс-Сузір'я"

736
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

01710/08-23 Лист28-р
Про проведення 20.02.2019 м.Гуляйполе форуму 
сільгоспвиробників Запорізької області

737
15.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01471/08-49 Лист280/5102/18/525
Про апеляційну скаргу на рішення суду у справі 
Віслоух Л.В.

738
05.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01823/08-49 Лист808/4077/17/680
Про копію рішення суду за позовом ТОВ 
"АГРОС-М"

739
14.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01960/08-49 Лист280/640/19/7095/
Про копію ухвали щодо відкриття загального 
позовного провадження та судову повістку на 
18.03.2019 за позовом Глінського А.О.

740
18.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль
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01772/08-21 Лист2-2-6/889-19
Про укладання договору позички на нежитлові 
будівлі

741
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01417/08-22 Лист10
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
Про включення до складу конкурсного комітету з 
визначення автоперевізників Сірик О.П.

742
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

01419/08-46 Лист2534/50/2-2019
БЕРДЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо реконструкції 
головного самопливного каналізаційного колектору 
в м. Бердянськ

743
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01454/08-22 Лист31/8-758
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про кандидатури до складу конкурсного комітету з 
визначення автоперевізників

744
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01463/08-48 Лист280
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів на призначення 
транспортних засобів для потреб військових 
формувань ЗСУ

745
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01474/08-49 Лист123
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про стягнення аліментів з Рибалко О.В

746
04.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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01538/08-46 Лист676/72/7-2019
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про дозволи на вивезення та зливання 
каналізаційних стічних вод у СКП "Варта"

747
04.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01786/08-46 Лист4-1-19/6
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання тимчасового доступу до документів 
Департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва облдержадміністрації

748
12.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01787/08-46 Лист1631/42/-/04-201
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВП ДНІПРОВСЬКОГО ВП 
ГУНП
Про надання інформації щодо обстеження 
спеціалізованих металургійних підприємств на 
відповідність вимогам Закону України "Про 
металобрухт"

749
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01918/08-22 Лист63/19/01-120
ВІДДІЛ УРЯДОВОГО ФЕЛЬД'ЄГЕРСЬКОГО 
ЗВ'ЯЗКУ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В МІСТІ 
ЗАПОРІЖЖІ
Про внесення змін до договорів щодо забезпечення 
замовників урядовим фельд'єгерським зв'язком

750
19.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01981/08-46 Лист22/220/Кн-19
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАП.ОБЛ.
Про роботу спостережних комісій з особами, які 
звільнені з місць позбавлення волі

751
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02045/08-48 Лист19-499
Про зміни до Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних

752
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02106/08-39 Лист7/1-600/нв-19
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про реконструкцію станції біологічної очистки 
стічних вод Кам'янської виправної колонії № 101

753
19.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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02206/08-26 Лист5/10-34
ДП "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№8)"
Про продовження терміну дії ліцензії на 
централізоване водопостачання та водовідведення

754
14.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02207/08-26 Лист5/10-35
ДП "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№8)"
Про переоформлення ліцензії на централізоване 
водопостачання та водовідведення

755
14.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Прокуратура

01480/08-46 Лист32-528вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави шляхом 
пред`явлення позову в інтересах ЗОДА до ТОВ 
"Торгівельна компанія "Донрибкомбінат"

756
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01495/08-46 Лист1.2-7858-17
ПРИАЗОВСЬКИЙ ВІДДІЛ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про передачу спірної земельної ділянки ТОВ "Ріск"

757
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01628/08-49 Лист32/1-2639-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

758
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

01644/08-46 Лист31/2-165вих19
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави в суді

759
07.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

101



№
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

01794/08-46 Лист32/3-203вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо пролонгації договору 
оренди землі на території Тимошівської сільської 
ради Михайлівського р-ну

760
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02110/08-46 Лист1101вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації стосовно Куркули Є.П.

761
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02111/08-46 Лист1110вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації стосовно Клеменс А.К.

762
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02112/08-46 Лист1111вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації стосовно Свириденко А.О.

763
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01444/08-46 Лист05/2-2812-15
Про надання інформації щодо рішення 
Розумівської сільради з питань передачі у власність 
земельної ділянки Натаровій Л.В.

764
07.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01556/08-46 Лист04/7-61вих.-19
Про проведення координаційної наради 
(13.02.2019)

765
11.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01578/08-46 Лист16-58вих-19
Про участь у нараді з питань прав в'язнів на 
охорону здоров'я 21.02.2019

766
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02129/08-46 Лист04/7-124вих.-19
Про участь у нараді 28.02.2019

767
26.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02154/08-46 Лист05/1-178вих-19
Про надання інформації щодо поділу земельної 
ділянки, що перебуває у постійному користуванні 
ДП "НАЕК "Енергоатом"

768
26.02.2019від

№
від 27.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02202/08-46 Лист04/2/2-739-18
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про дії окремих депутатів Ботіївської ОТГ

769
25.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

02104/08-21 Лист02-11-00909
Про передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Бердянськ котельної № 
6

770
22.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

02192/08-22 ЛистН-21/248
Про випадки затримання локомотивних бригад

771
22.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

01704/08-49 Лист08-03/591
Про відзив на апеляційну скаргу Гавілей М.М.

772
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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

01905/08-46 Лист1090/39/107/01-2
Про надання інформації стосовно Озерової Т.Я., 
Сороченко О.В. (та інші)

773
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01949/08-46 Лист1147/39/107/01-2
Про включення заходів до обласної програми

774
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

01969/08-22 Лист2375/41/32/03-20
Про кандидатури до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

775
14.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01806/08-46 Лист59/26/49н/т
Про передумови до припинення охорони 
особливо-важливих об'єктів у м. Енергодар

776
13.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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01917/08-46 Лист59/19/1-274нт
Про передумови до виникнення осередків 
протестних настроїв у Розівському районі

777
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01926/08-46 Лист59/3/4-226нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Адаменко Б.С.

778
13.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01927/08-46 Лист59/3/4-225-нт
Про надання інформації щодо можливих фактів 
звернення до лікувальних закладів Солонікова 
М.В., Кучерова С.В.

779
13.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

01994/08-46 Лист59/6/1-222
Про недопущення нанесення збитків щодо 
закупівлі робіт з ТОВ "АБК "Градобудівник"

780
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

01619/08-43 Лист04-08-09-15/613
Про нагородження Псьол А.А. (інші)

781
08.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

01970/08-22 Лист1132/26-19
Про кандидатури до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

782
14.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01409/08-07 Постанова282
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

783
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01552/08-45 Лист21-28-809
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

784
11.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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01661/08-07 Постанова299
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року

785
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01662/08-07 Постанова298
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ENEMO)на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

786
12.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01663/08-07 Постанова310
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

787
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01732/08-07 Постанова326
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

788
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01733/08-07 Постанова325
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ENEMO)на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

789
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01734/08-07 Постанова324
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Словацької Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

790
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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01735/08-07 Постанова323
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неурядової організації 
"CANADEM"на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

791
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01736/08-07 Постанова322
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Французької Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

792
15.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01738/08-45 Лист21-38-915
Про надання кошторисів щодо проведення виборів 
Президента України у березні 2019 року

793
14.02.2019від

№
від 18.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01801/08-45 Лист21-38-1004
Про матеріально-технічне та організаційне 
забезпечення діяльності окружних виборчих 
комісій

794
18.02.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01843/08-45 Лист21-38-1056
Про навчання членів окружних виборчих комісій

795
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

01857/08-07 Постанова333
Про скасування реєстрації офіційного спостерігача  
від Бюро демократичних інститутів і прав людини  
Організації з безпеки та співробітництва в Європі  
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

796
18.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01972/08-07 Постанова337
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Федеративної Республіки Німеччина на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року

797
19.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01973/08-07 Постанова349
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року

798
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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01974/08-07 Постанова350
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Благодійного фонду "Міжнародна комісія з прав 
людини" на чергових виборах Президента України 
31 березня 2019 року

799
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01975/08-07 Постанова352
Про Порядок передачі виборчим комісіям 
виборчих бюлетенів з виборів Президента України

800
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02029/08-07 Постанова373
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного експертного центру виборчих 
систем (ICES) на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

801
22.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

01953/08-19 Лист500-29/05-2348
Про участь у навчальному курсі "Система 
державної допомоги в Україні" 14-15.03.2019 (м. 
Дніпро)

802
19.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Верховний суд України

01824/08-49 Постанова910/233/18
Про постанову суду у справі ТДВ "Пологівський 
хімічний завод "Коагулянт"

803
30.01.2019від

№
від 19.02.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

02040/08-46 Лист17/7/1-35738-17
Про надання інформації щодо одноразової 
матеріальної допомоги "пакунок малюка"

804
12.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

01655/08-21 Наказ65
Про внесення змін до складу Комісії з питань 
приймання-передачі нежитлових приміщень

805
13.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України
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№
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

01595/08-21 Лист911/0/20-19
Про рекомендацій при підготовці звернень 
стосовно погодження здійснення позапланових 
перевірок

806
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ 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

01505/08-22 Лист440/02/14-19
Про правила користування водними об'єктами

807
08.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01425/08-29 Лист03-2146/162
Про готовність до проведення аеромедичної 
евакуації постраждалих

808
11.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02237/08-29 Лист02-3192/162
Про проведення навчально-методичного збору 
03-04.04.2019 (м. Хмельницький)

809
28.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

01626/08-40 Лист13-28-0.13-1288/
Про надання роз'яснення земельного законодавства 
щодо земель колективної власності

810
11.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

01426/08-51 Лист1/04-1-241
Про затвердження Вимог до форматів даних 
електронного документообігу в органах державної 
влади

811
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01432/08-22 Лист689/1/5.2-6
Про введення в експлуатацію об'єктів за 
результатами виконання ремонтно-будівельних 
робіт на автомобільних дорогах

812
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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01542/08-22 Лист371/3/5.1-6
Про надання інформації щодо виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування

813
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

01600/08-39 Лист689/2/1/11-19
Про заходи до Всесвітнього дня води 22 березня

814
12.02.2019від

№
від 14.02.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

01540/08-51 Лист01-23/1021-19
Про роботу в СЕВ ОВВ

815
12.02.2019від

№
від 12.02.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

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

01996/08-22 Лист1944/17.1/7-19
Про участь у засіданні з питань Інвестиційної 
програми з розподілу електричної енергії ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 26.02.2019 (м. Київ)

816
21.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

01427/08-47 Лист30-15/9008/19
Про онлайн-курс "Конфлікт-інтересів: треба 
знати!"

817
08.02.2019від

№
від 11.02.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

01555/08-47 Лист41-01/10070/19
Про надання інформації стосовно Гордієнка А.І. 

818
12.02.2019від

№
від 13.02.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

01684/08-47 Лист44-01/9504/19
Про надання копій документів щодо Якимишеної 
Г.О.

819
11.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

01991/08-42 Лист139
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
Про підвищення кваліфікації у 2019 році

820
20.02.2019від

№
від 22.02.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України
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02042/08-47 Лист0414-111/5478
Про надання інформації щодо медичного 
обладнання в рамках безоплатної допомоги Уряду 
КНР

821
18.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рахункова палата України

01680/08-20 Лист03-449
Про аудит ефективності використання коштів, 
спрямованих на розвиток мінерально-сировинної 
бази

822
11.02.2019від

№
від 15.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02028/08-20 Лист18-559
Про аудит використання коштів на відшкодування 
вартості лікарських засобів

823
20.02.2019від

№
від 25.02.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Служба безпеки України

02210/08-46 Лист6/1080
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації з питань 
природоохоронної діяльності

824
14.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

01956/08-41 Лист429/02.0-7.1
Про проведення Другої виставки імпортних товарів 
і послуг в м. Шанхаї 05-10.11.2019 (Китай)

825
20.02.2019від

№
від 21.02.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

02214/08-37 Лист420/2.2-08-19
Про інформаційні матеріали до 5-річчя початку 
агресії Росії проти України

826
27.02.2019від

№
від 28.02.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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01880/08-21 Лист10-16-3210
Про вплив дій органів місцевого самоврядування 
(щодо оренди майна комунальної власності) на 
конкуренцію на регіональних ринках роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами

827
19.02.2019від

№
від 20.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02101/08-21 Лист10-57-3764
Про участь Барановської М.В. у засіданні 
міжвідомчої групи 27.02.2019 (м. Київ)

828
25.02.2019від

№
від 26.02.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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