
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.03.19 по 07.03.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

02345/08-08 Депутатське звернення20 92538
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Дуракової В.О.

1
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Заступники голови ОДА

02243/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення фінансової допомоги КЗ "Запорізька 
обласна універсальна наукова бібліотека" ЗОР

2
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02293/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на співфінансування Проекту 
Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на 
службі у людей на 2015 - 2019 роки"

3
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02303/08-31 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про укладання договору на оцінку майна, що 
пропонується до відчуження

4
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02315/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів обласного бюджету 2019 
році в рамках регіональної цільової програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 
роки

5
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02343/08-23 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про проведення розширеної міжвідомчої наради з 
питання охорони та відтворення полезахисних 
лісосмуг

6
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02382/08-26 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ
Про організацію документообігу з питань 
ліцензування господарської діяльності у сфері 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення

7
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02402/08-22 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про внесення змін до плану проведення робочою 
групою моніторингу стану обслуговування 
автобусних маршрутів 

8
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02427/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових асигнувань у 2019 році 
по загальному фонду на поточні та капітальні 
видатки з обласного бюджету

9
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02428/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів обласного 
бюджету  у 2019 році для КЗ "Запорізький 
обласний академічний театр юного глядача" ЗОР

10
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02429/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів обласного 
бюджету у 2019 році для КЗ "Запорізька обласна 
філармонія" ЗОР

11
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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02430/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету відповідно до заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я у Запорізькій області на 
2018-2020 роки, а саме, будівництво нового 
корпусу блоку дистанційної променевої терапії  
КУ"Запорізький обласний клінічний онкологічний 
диспансер" ЗОР у 2019

12
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02431/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про преміювання за січень 2019 року директора 
Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації

13
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

02285/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про погодження виплати премії Яновській Л.І.

14
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

02281/08-08 Депутатське звернення04-34/13-41320
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про проведення засідання з питань стану 
функціонування Інформаційно-аналітичної системи 
соціального захисту населення 20.03.2019

15
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02469/08-08 Депутатське звернення04-34/13-42527
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про слухання на тему: "Проблеми формування 
заробітної плати у бюджетній сфері та на 
державних підприємствах" 10.04.2019 (м. Київ)

16
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

3
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02244/08-08 Депутатське звернення559-дз
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про участь у розгляді звернень щодо жахливих 
умов перебування засуджених в Бердянському ВК 
№ 77 06.03.2019 (м. Київ)

17
26.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02316/08-08 Депутатське звернення28/02/19-05МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про пропозиції щодо фінансування заходів

18
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02346/08-08 Депутатське звернення223/А2/472
НДУ ВЛАСЕНКО С.В.
Про звернення гр. Ларченко М.І. щодо отримання в 
оренду земельної ділянки

19
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

02444/08-44 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕДІА ЦЕНТР ПЛЮС"
Про виділення приміщення  для роботи ГО

20
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Заявник

02340/08-40 Листб/н
ГР. ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про повернення проекту землеустрою

21
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02246/08-22 Лист44/09-2074
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ФЛОМІЛ"

22
22.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02248/08-22 Лист3139/3-19/200
ТОВ СГП "НІБУЛОН"
Про вирішення питання перевезення пасажирів 
водними шляхами 

23
22.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4
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02277/08-39 Листб/н
ТОВ "АТБ МАРКЕТ"
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря на проммайданчику 
вул.Чарівна, 119 а

24
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02278/08-39 Листб/н
ТОВ "АТБ МАРКЕТ"
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря на проммайданчику 
вул.Хортицьке шосе, 42 а

25
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02279/08-39 Листб/н
ТОВ "АТБ МАРКЕТ"
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря на проммайданчику 
вул.Перспективна, 51

26
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02280/08-39 Листб/н
ТОВ "АТБ МАРКЕТ"
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря на проммайданчику 
пр.Соборний, 18 а

27
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02282/08-41 Лист17484
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про звіт на тему: "Актуальні проблеми для бізнесу 
у сфері трудових відносин"

28
25.01.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02301/08-41 Лист67
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про участь у торговельній місії до Індії у секторі 
зелених та аерокосмічних технологій

29
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

5
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02310/08-42 Лист2700/246/2
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
Про набір на курси підвищення кваліфікації з 
питань технічного захисту інформації

30
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02312/08-42 Лист03-10-2-104
ДРІДУ НАДУ
Про відтермінування заходів з підвищення 
кваліфікації 

31
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02313/08-22 Лист26
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" ДП 
УКРНДІ МТ МОЗ
Про проведення 06.03-12.05.2019 Глобального 
Тижня безпеки дорожнього руху 

32
22.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02321/08-22 Лист44/11-000139
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ПАТ 
"Запорізький електровозоремонтний завод"

33
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02322/08-22 Лист44/11-000158
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДП 
"Гуляйпільський механічний завод" ПАТ "Мотор 
Січ"

34
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02323/08-22 Лист44/11-000129
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ІНТЕЙТ ГРУП"

35
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02324/08-22 Лист44/11-000152
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
ПРИВАТНЕ СГП "ЛЕНДФОРД АЗОВ"

36
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02325/08-22 Лист44/11-000145
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії СГ 
"РОДЮЧІСТЬ"

37
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02326/08-22 Лист44/11-000149
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"БІЛДІ ГРУП"

38
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02327/08-22 Лист44/11-000130
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Світанок"

39
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02328/08-22 Лист44/11-000133
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Командне товариство "Желєєв С.С. і компанія" 
Комиш-Зорянського елеватора

40
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02329/08-22 Лист44/11-000151
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ФОП 
ПОДКОЛЗІН Л.В.

41
25.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02330/08-22 Лист44/11-2130
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ПАТ 
"Мелітопольський компресор"

42
25.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02331/08-22 Лист44/11-2126
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"СОЛДІ І КО"

43
25.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02332/08-22 Лист44/11-2131
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"АРТІКА-ІНВЕСТ"

44
25.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02333/08-22 Лист44/11-2132
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ПАТ 
"ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

45
25.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ 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
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02348/08-49 Лист05/2/3-45-18
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА
Про апеляційну скаргу у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

46
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02350/08-49 Листб/н
А. МЯГКА (ПРЕДСТАВНИК НДУ ВІТКО А.Л.)
Про відзив на касаційну скаргу Мінрегіону у справі 
640/18007/18

47
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02371/08-40 Листб/н
ФОП ГУЛЯК С.А.
Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки

48
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02374/08-33 Лист17
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
Про впровадження телемедичної системи та 
оснащення лікувальних закладів телемедичним 
обладнанням

49
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02375/08-41 Лист109/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про робочу зустріч із канадським експертом з 
інвестицій та місцевого економічного розвитку 
18-19.03.2019 

50
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02403/08-33 Лист01-03/1-19
ГО "ДІАБЕТИК"
Про вирішення питання щодо функціонування в 
подальшому КУ "Обласний клінічний 
ендокринологічний диспансер" ЗОР

51
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02459/08-26 ЛистЕТП-116
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЄВРОТРУБПЛАСТ"
Про організацію семінару

52
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02353/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "АГРОТІС"

53
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02260/08-17 Лист4502/0/2-19
(В. Федорчук) Про вжиття заходів з метою 
запобігання поширенню захворюваності на кір

54
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02261/08-06 Доручення6437/1/1-19
(П. Розенко) ГО "АСОЦІАЦІЯ РЕТТ 
СИНДРОМ-УКРАЇНА"
Про поліпшення становища людей з інвалідністю в 
Україні

55
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02287/08-06 Доручення6497/1/1-19
(П. Розенко) Про забезпечення доступності для 
людей з інвалідністю будівель та приміщень 
закладів (установ), які претендують на 
встановлення статусу національний

56
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02288/08-17 Лист4629/0/2-19
(В. Бондаренко) Про розроблення та оприлюднення 
орієнтовних планів проведення консультацій з 
громадськістю

57
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02344/08-06 Доручення7753/0/1-19
(В. Гройсман) Про участь у селекторній нараді з 
питань забезпечення населення централізованим 
теплопостачанням 05.03.2019

58
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02391/08-17 Лист4565/0/2-19
(В. Федорчук) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Про виплати заробітної плати педагогічним 
працівникам закладів освіти територіальних громад 
Розівського та Більмацького районів

59
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

02409/08-03 Постанова129
Деякі питання використання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами у 2019 році

60
27.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02410/08-03 Постанова130
Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти “Нова українська школа” у 2019 році

61
27.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02413/08-04 Протокол наради 
(засідання)

7988/0/1-19
(В. Кістіон) Про стан впровадження механізму 
надання житлових субсидій в грошовій формі

62
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02414/08-06 Доручення1893/9/1-19
(С. Кубів) Про реорганізацію ДП "Запорізький 
кінний завод №86", що призвело до збитковості 
підприємства

63
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02422/08-06 Доручення8008/0/1-19
(В. Гройсман) Про результати участі у загальних 
зборах Асоціації об'єднаних територіальних 
громад, які відбулися 21.02.2019

64
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02423/08-17 Лист4828/0/2-19
(В. Бондаренко) Про удосконалення взаємодії 
органів виконавчої влади з громадськістю

65
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02460/08-06 Доручення6480/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про закриття Гуляйпільської ЦРЛ

66
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02476/08-17 Лист4928/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення депутата 
Новомиколаївської райради С. Чалого щодо 
проблемних питань діяльності Сторчівського 
відділення поштового зв язку

67
06.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)
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МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

02290/08-39 Лист5/4.1-15/2388-19
Про проведення операції "Первоцвіт - 2019"

68
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02361/08-39 Лист5/4.1-8/2425-19
Про виконання розпорядження КМУ "Деякі 
питання збереження української частини 
природного об’єкта всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО "Букові праліси і давні ліси Карпат та 
інших регіонів Європи"

69
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02415/08-39 Лист5/3-10/2501-19
Про надання пропозицій до Національного плану 
дій з охорони навколишнього природного 
середовища на 2020 - 2025 роки

70
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02249/08-42 Лист2202-14/8274-06
Про погодження кандидатури Бородіна О.А. на 
посаду директора ДП "Український НДІ 
спецсталей, сплавів та феросплавів"

71
25.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02424/08-33 Лист3641-06/9659-03
Про проведення акцій для збору коштів хворим 
дітям

72
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

02475/08-38 Лист13-35/04
Про участь у тренінгу "Використання цифрових 
інструментів у роботі держслужбовців" 14.03.2019 
(м. Київ)

73
06.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02453/08-22 Лист698/25/14-19
Про боротьбу з нелегальними перевезеннями

74
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02462/08-22 Лист708/35/14-19
Про участь у нараді щодо реалізації Національної 
транспортної стратегії України на період до 2030 
року 13.03.2019 (м. Київ)

75
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

02342/08-32 Лист348/28/15-19
Про підсумки організації Всеукраїнського творчого 
конкурсу "Слово про Україну"

76
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

02420/08-37 Лист365/33/15-19
Про участь у нараді з керівниками структурних 
підрозділів у сфері культури 19.03.2019 (м. Київ)

77
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02425/08-34 Лист1614/14
Про подання кандидатуру до складу конкурсної 
комісії з розгляду проектів 
національно-патріотичного виховання

78
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02426/08-34 Лист1604/4.5
Про діяльність закладів спеціалізованої освіти 
спортивного  профілю

79
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02463/08-34 Лист1636/5.4
Про проведення спартакіади серед допризовної 
молоді у 2019 році

80
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

02474/08-48 Лист220/1230
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

81
06.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02289/08-06 Лист44382/3/1-18
(В. Кириленко) Про проведення перевірок щодо 
дотримання Бюджетного кодексу стосовно 
заборгованості із заробітної плати педагогічним 
працівникам

82
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12
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02298/08-32 Лист1/11-2159
Про обласні, Київський міський штаби 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

83
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02286/08-27 Лист7/14.4/3459-19
Про оновлення редакцій будівельних норм

84
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02369/08-41 Лист7/19.5/3253-19
Про відбір проектів, які можуть реалізовуватися в 
рамках 3 пулу НКПВУ

85
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02383/08-26 Лист7/11.3/3119-19
Про проведення щорічної всеукраїнської акції "За 
чисте довкілля" та Дня довкілля у 2019 році

86
26.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02449/08-22 Лист7/9.4/3649-19
Про участь у форумі "Від енергоефективності до 
енергонезалежності" 12.03.2019 (м. Київ)

87
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02466/08-20 Лист7/9.1.2/3549-19
Про виділення коштів для ліквідації аварійної 
ситуації на міському колекторі у м. Бердянськ

88
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02265/08-28 Лист4117/0/2-19/29
Про курси підвищення кваліфікації з питань 
соціального захисту населення 18-20.03.2019 (м. 
Київ)

89
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02266/08-28 Лист4190/0/2-19/52
Про надання графіків погашення заборгованості із 
заробітної плати у 2019 році

90
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
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02291/08-28 Лист4324/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

91
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02357/08-28 Лист4353/0/2-19/53
Про погодження проекту Закону України "Про 
соціальний діалог в Україні"

92
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02358/08-28 Лист4344/0/2-19/53
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 лютого 2013 р. № 115"

93
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02359/08-20 Лист4340/0/2-19/44
Про формування потреби у видатках за КПКВК 
2511110

94
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02464/08-35 Лист4596/0/2-19/37
Про плани проведення атестації

95
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02465/08-28 Лист2858/0/2-19/51
Про надання інформації щодо діючої мережі 
соціального захисту населення ОТГ

96
11.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02478/08-28 Лист4697/0/2-19/38
Про проведення навчання з протидії торгівлі 
людьми 26-28.03.2019 (м. Київ)

97
06.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02386/08-20 Лист01-0503/38-1
Про розгляд кошторисів

98
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14
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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

02393/08-43 Лист01-0525/23-1
Про нагородження Анісімової Т.З.

99
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02395/08-35 Лист01-0512/40-1
Про проведення державної атестації КП "ДОЦ 
"Червона гвоздика"

100
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02341/08-39 Лист04/03-28/00646
Про утворення комісії для порятунку пам'ятки 
природи "Запорізький 700-річний дуб"

101
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02421/08-20 Лист02-35/184-1
Про виділення коштів на ремонт вулиць і доріг м. 
Мелітополь

102
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

02311/08-21 Лист11/03-25/00630
Про проведення круглого столу з питань 
соціального підприємництва 06.03.2019 
м.Запоріжжя

103
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

02470/08-08 Депутатське звернення81
Про пропозиції щодо удосконалення 
адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області

104
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

02406/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ВАСЮКОВ О.А.
Про припинення незаконного будівництва полігону 
твердих побутових відходів

105
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

15
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Дніпрорудненська міська рада

02318/08-20 Лист09/21-300
Про виділення субвенції на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

106
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ 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

02256/08-08 Депутатське звернення27/02-1ОС
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про результати заходів "Врожай"

107
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02262/08-08 Депутатське звернення28/02/19-02МР
ДОР ЗОТОВ Д.І.
Про кошти на придбання ноутбуку для КУ 
"Запорізький обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді "Грані" ЗОР

108
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02263/08-08 Депутатське звернення26/02/19-03МР
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про виділення коштів на придбання кондиціонерів 
для КУ "Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня" ЗОР

109
26.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02392/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про внесення пропозицій до проекту рішення 
обласної ради

110
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02404/08-08 Депутатське звернення0503/1
ДОР МАКСИМОВА І.М.
Про фінансування ремонту харчоблоку КЗ 
"Запорізький обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей"

111
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
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

02472/08-08 Депутатське звернення0603/1
ДОР МАКСИМОВА І.М.
Про погодження фінансування на придбання 
нагородної атрибутики для змагань з кіокушин 
карате

112
06.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

02257/08-54 Лист0800/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про пропозиції до рекомендацій парламентських 
слухань на тему: "Збалансований розвиток 
людського капіталу в Україні: завдання освіти і 
науки"

113
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

02349/08-49 Лист5494/01-17
Про відзив на апеляційну скаргу  Віслоух Л.В.

114
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02381/08-43 Лист01-26/0216
Про нагородження Гавриленко А.І. (інші)

115
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02400/08-54 Лист01-26/0150
Про систему контролю за доступом в 
адміністративну будівлю ЗОР

116
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02401/08-54 Лист0908/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату РОКУС-М

117
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

02450/08-22 Лист69003.2-Сл-3515
Про припинення газопостачання

118
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02247/08-22 Лист001-68/2957
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

119
26.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02305/08-22 Лист001-68/2958
Про відключення електроустановок ПрАТ "Завод 
напівпровідників"

120
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02306/08-22 Лист001-68/3212
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

121
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02307/08-22 Лист001-68/3206
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

122
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02308/08-22 Лист001-68/3101
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

123
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02309/08-22 Лист001-68/3098
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

124
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02438/08-22 Лист001-68/3452
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

125
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02439/08-22 Лист001-68/3279
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

126
02.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Військові частини

18



№
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

02366/08-48 Лист35/511
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про ремонт спеціальної автомобільної техніки

127
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02367/08-48 Лист1215
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про придбання відеоспостереження

128
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02368/08-48 Лист3/29/29/2-515
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про кошти на реконструкцію побутового корпусу 
під службове житло

129
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02405/08-43 Лист1191
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Кузнєцової Т.М. (інші)

130
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02456/08-33 ЛистПАП-38
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Про допомогу на лікування Шубного Р.Ю.

131
27.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02468/08-20 Лист72
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ...
Про фінансування КП "Облводоканал" ЗОР 

132
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

02411/08-43 Лист01.04.01.01/41
Про нагородження Курченко Ю.Д. (інші)

133
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька АЕС

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02251/08-49 Лист28-23/1629
Про позовну заяву щодо визнання протиправним та 
скасування рішення Енергодарської міської ради 
від 24.07.2018 № 21

134
23.01.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02276/08-22 Лист248
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА МІДА, 
ЛТД"
Про погодження загальновиробничих норм 
споживання ПЕР на 2019 рік

135
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02314/08-40 Лист52-01/82
ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки

136
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02334/08-40 Лист2279/13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

137
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02335/08-40 Лист2280/13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Про внесення змін до клопотання від 28.01.2019 № 
1089/13

138
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02337/08-22 Лист27/02/19
ТОВ "СПЕЦСНАБРЕСУРС"
Про виключення із реєстру спеціалізованих 
підприємств

139
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02338/08-40 Лист25
ТОВ ФІРМА "МЕТА"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

140
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

20



№
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

02339/08-29 Лист22
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про створення комісії з огляду захисної споруди № 
30232

141
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

02354/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про проведення судового засідання 20.03.2019 в 
режимі відеоконференції

142
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02356/08-22 Лист01/46
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу у лютому 
2019 р.

143
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02397/08-22 Лист04/19
ТОВ "ЕЛАНІТ"
Про обстеження промислового майданчика

144
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02398/08-22 Лист01/03-19
ТОВ "ПАТЕР ПРОМ"
Про обстеження промислового майданчика

145
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02399/08-22 Лист01
ТОВ "ІНМЕТ ДЕЛЬТА"
Про обстеження промислового майданчика

146
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02418/08-40 Лист1-27/02
ТОВ "ОПТІМА-ПЛАСТ"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15.02.2012 № 57

147
27.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02432/08-40 Лист10/551
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

148
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02433/08-40 Лист10/550
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

149
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02434/08-40 Лист10/552
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

150
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02435/08-40 Лист10/539
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та укладання договору сервітуту 
земельної ділянки

151
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02436/08-40 Лист10/538
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та укладання договору сервітуту 
земельної ділянки

152
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02440/08-22 Лист1/08-01-144
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про порушення тендерного договору перевізником 
ТОВ "Автопростір Запоріжжя"

153
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02477/08-40 Лист0703-01
ТОВ "БАРТ-БУДСЕРВІС"
Про погодження технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 11.03.2019 
№ 122****

154
07.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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02292/08-19 ЛистUNDP/ZP/2019/
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД
Про запрошення до участі у Днях Сталого Розвитку 
12.03.2019 (м. Запоріжжя)

155
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02302/08-28 Лист41/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про проведення 20-го ювілейного телемарафону 
"Пам'ять"

156
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02377/08-20 Лист01-15/2032
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт будівлі КУ

157
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02446/08-40 Лист241/19
ТОКМАЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ
Про передачу земельної ділянки в постійне 
користування

158
28.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02461/08-28 Лист3ТС-2/19
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ 
ОРГАН НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДП "ДПІ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про протокол засідання від 04.03.2019

159
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

02389/08-26 Лист12/0277
Про погашення заборгованості КП 
"Бердянськводоканал"

160
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02412/08-20 Лист02/0298
Про виділення коштів для стабілізації роботи 
підприємства

161
05.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР
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02394/08-18 Лист75
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 13.03.2019

162
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02275/08-46 Лист107
Про крадіжки металевих конструкцій на території 
інституту механізації тваринництва

163
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02336/08-44 Лист19
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про затвердження Програми на 2019 рік

164
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02365/08-45 Листб/н
ГМ "ОПОРА"
Про участь у прес-конференції Масюкова С.О. 
05.03.2019

165
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02390/08-44 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ПРАВОЗАХИСНА 
АНТИКОРУПЦІЙНА НАРОДНА РАДА
Про оцінку дій Гришина Я.В.

166
27.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02452/08-22 Лист060319
ГО "СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО МЕЛІТОПОЛЯ"
Про роз'яснення щодо формування вартості проїзду 
на маршруті Мелітополь - Новоякимівка

167
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

02283/08-49 Лист321/1395/18
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 20.03.2019

168
26.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

02268/08-43 Лист105
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про нагородження Максименко О.Г.

169
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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02269/08-43 Лист104
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про нагородження Шамрай С.В.

170
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02270/08-43 Лист103
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про нагородження Чигілейчик Ж.М.

171
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02271/08-43 Лист102
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про нагородження Чупріної Т.В.

172
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02272/08-43 Лист101
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про нагородження Савєльєвої О.І.

173
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02273/08-43 Лист100
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про нагородження Мосьпан О.І.

174
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02396/08-43 Лист01/15
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Зубова В.О.

175
05.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Вільнянська райдержадміністрація

02320/08-42 Лист01-27/0252
Про погодження звільнення Крамаренка О.В.

176
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02384/08-40 Лист01-32/0277
Про надання роз'яснень щодо повноважень 
райдержадміністрації з укладення договору на 
земельну ділянку під насосною станцією

177
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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02299/08-40 Лист01-17/0170
Про надання договору оренди землі

178
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02372/08-20 Лист01-27/0179
Про співфінансування об'єкта у 2019 році

179
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

02378/08-43 Лист02-34/0106
Про нагородження Бессараб В.В. (інші)

180
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02267/08-43 Лист01-01-16/0152
Про нагородження Бабаніна О.Є.

181
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02458/08-43 Лист01-11/0190
Про присвоєння почесного звання Курленкову В.В.

182
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

02364/08-32 Лист01-25/78
Про створення спеціалізованого відділення на базі 
ДНЗ "Осипенківський професійний аграрний 
ліцей" 

183
27.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Сільські та селищні ради

02242/08-25 Лист165
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про будівництво Амбулаторії монопрактики в с. 
Роздол

184
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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02254/08-27 Лист64
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

185
21.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02373/08-20 Лист96
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про виділення коштів на будівництво системи 
водопостачання

186
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02388/08-22 Лист01-20/385
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про влаштування зовнішнього освітлення по вул. 
Запорізька в с. Таврійське

187
04.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02451/08-20 Лист02-16/0563
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про включення до переліку проектів

188
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

02274/08-42 Лист04-01/072
Про надання копій положень про відділи апарату 
облдержадміністрації

189
01.03.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент агропромислового розвитку

02370/08-22 Лист0383/01-01
Про відкликання пакету документів щодо надання 
згоди на списання державного майна - автомобілів

190
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

02245/08-42 Лист1.2-46/0110
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Артемчуку В.В.

191
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент освіти і науки
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02447/08-42 Лист03.1-13/276
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Захарчуку В.М.

192
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів

02300/08-20 Лист06-20/563
Про стан розрахунків за спожиті комунальні 
послуги та енергоносії

193
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02417/08-20 Лист04-09.1/125-210
Про заборгованість за бюджетною програмою 
"Завершення будівництва інженерних споруд з 
метою зміцнення обороноздатності держави"

194
01.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02387/08-46 Лист956/74/01-2019
Про перевірку документації будівництва 
зерносховища ФГ "Кривохатько В.В."

195
06.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02437/08-46 Лист475/01/3-19р
Про облаштування об'єкту для реабілітації та 
оздоровлення поліцейських

196
31.01.2019від

№
від 06.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02284/08-49 Ухвала908/425/19
УХВАЛА суду у справі за позовом ГО "Рідна Земля 
Запорізька"

197
26.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02407/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

198
26.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02408/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

199
26.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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02457/08-49 Ухвала908/55/17
УХВАЛВА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

200
28.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

02376/08-20 Лист781/09
Про виділення коштів з ФОНПС у 2019 році на 
зміцнення матеріально-технічної бази інспекції

201
27.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02250/08-48 Лист361/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку у ПАТ "Судноплавна компанія 
Укррічфлот" Запорізький річний порт

202
21.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02441/08-48 Лист452/1
Про надання списку посадових осіб оперативної 
групи в штабі зони ТрО на 2019 рік

203
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02442/08-48 Лист410/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в ТОВ "Роджерс"

204
27.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02443/08-48 Лист399/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в КУ "Міська лікарня №7"

205
26.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

02445/08-40 Лист870/01-17
Про реєстрацію права власності за державою 
земельної ділянки

206
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02351/08-49 Ухвала280/883/19
Про ухвалу суду у справі за позовом Ніколаєнко 
О.О.

207
21.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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02352/08-49 Рішення280/5401/18/907
Про рішення суду у справі Кривохатько В.В.

208
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

02238/08-39 Лист2-2-6/1157-19
Про результати рибоохоронних заходів за лютий 
2019 року

209
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02385/08-46 Лист1095/62/01-2019
ПРИАЗОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про списки суб'єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі 
паливно-мастильними матеріалами на території 
Приазовського р-ну

210
18.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02448/08-46 Лист647/40/02/4-2019
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо інформаційного 
агентства "Антикор.Запорожье"

211
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

02473/08-42 Лист93
Про систему професійного навчання 
держслужбовців

212
05.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

02455/08-46 Лист32-363вих.19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволів на зведення 
АГЗП на території м. Енергодар ТОВ "Білл Ойл"

213
29.01.2019від

№
від 06.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02255/08-46 Лист05/1-187вих-19
Про надання копій діючих договорів оренди 
водних об'єктів та земельних ділянок

214
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02380/08-43 Лист11-220вих-19
Про нагородження Михайлової А.А. (інші)

215
28.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02467/08-46 Лист04/7-180вих.-19
Про участь у нараді 11.03.2019

216
06.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

02471/08-22 ЛистН-21/313
Про закриття станцій для виконання вантажних 
операцій

217
04.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

02317/08-46 Лист1458/39/107/03-2
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин 
ТОВ "NPG АЗС"

218
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02363/08-46 Подання1546/39/107/03-2
Про службове розслідування відносно Чаплигіна 
Є.В.

219
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02416/08-46 Лист1402/39/107/02-2
Про надання інформації стосовно Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації

220
27.02.2019від

№
від 05.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02419/08-46 Лист1401/39/107/02-2
Про надання інформації стосовно Департаменту 
ЖКГ ЗОДА

221
27.02.2019від

№
від 06.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

02480/08-46 Лист3330/41/32/01-20
Про надання інформації щодо розміщення засобів 
автоматичної фіксації ПДР на вулично-дорожній 
мережі

222
05.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02379/08-43 Листб/н
Про нагородження Кучерук Г.А., Хименко О.В.

223
01.03.2019від

№
від 05.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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02479/08-46 Лист59/26/73н/т
Про заборгованість К.-Дніпровської ОТГ перед КП 
"Водоканал"

224
04.03.2019від

№
від 07.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02252/08-07 Постанова397
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

225
27.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02253/08-45 Лист21-28-1271
Про організацію технічного захисту інформації

226
26.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02258/08-45 Лист21-38-1359
Про зведені кошториси для проведення виборів 
Президента України

227
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02294/08-07 Постанова411
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

228
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02295/08-07 Постанова412
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

229
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02296/08-07 Постанова413
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Республіки Молдова на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

230
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02297/08-07 Постанова426
Про внесення змін до деяких постанов Центральної 
виборчої комісії

231
01.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02454/08-45 Лист21-38-1530
Про план використання бюджетних коштів на 
проведення виборів Президента України

232
05.03.2019від

№
від 06.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

02347/08-49 Ухвала908/2460/17
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

233
21.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02355/08-49 Лист10317/0/222-19
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД УПРАВЛІННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДРУГОЇ СУДОВОЇ 
ПАЛАТИ
Про повернення цивільної справи до  Кривохатька 
В.В.

234
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

02304/08-46 Лист17/7/1-37048-17
Про надання копій документів щодо договорів з 
ТОВ "ПМК-21" та ТОВ "Бревес"

235
28.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

02259/08-51 Лист1/04-1-399
Про питання цифрового розвитку

236
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02239/08-22 Лист499/1/5.2-6
Про виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування

237
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02240/08-22 Лист496/1/13-5
Про участь у семінарі "Фінансове планування в 
дорожньому господарстві" 21.03.2019 (м. Київ)

238
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02241/08-22 Лист497/1/13-5
Про участь у другій Міжнародній виставці-форумі 
важкої техніки та обладнання "Важка техніка 2019" 
19-21.03.2019 (с. Березівка, Київська обл.)

239
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02360/08-38 Лист931/27/5
Про оголошення прийому публіцистичних творів 
на здобуття премії ім. Івана Франка у галузі 
інформаційної діяльності

240
04.03.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

02319/08-42 Лист1/15-20-114
Про міжнародну навчальну програму "Управління 
об'єктами нерухомості" 22.07-02.08.2019 (Іспанія)

241
25.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

02264/08-22 Лист2209/16/7-19
Про перевірку включення споживачів до Реєстру 
споживачів постачальника в інформаційній 
платформі Оператора ГТС

242
28.02.2019від

№
від 01.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02362/08-22 Лист2122/17.1/7-19
Про відкрите обговорення проекту Інвестиційної 
програми з розподілу електричної енергії 
11.03.2019

243
26.02.2019від

№
від 04.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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