
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.03.19 по 15.03.19

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
Відділ загальний

02660/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації

1
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Відділ юридичний

02657/08-22 Доповідна запискаб/н
Про виведення зі складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників члена 
конкурсного комітету Міняйло О.С.

2
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

02484/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення коштів КП "Готель Україна" для 
реконструкції системи опалення

3
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02530/08-26 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент 
житлово-комунального господарства)
Про внесення змін до регіональної програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 
роки

4
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02531/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про виділення коштів КУ "Обласний клінічний 
онкологічний диспансер" ЗОР на перезарядку 
гамма-терапевтичних апаратів

5
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02605/08-31 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Управління містобудування)
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги зі зберігання на закритій стоянці 
службового легкової автомобіля

6
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02654/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про перерозподіл поточних видатків

7
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02656/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про погодження надбавки Клименко В.І.

8
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02689/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про преміювання директора Департаменту 
культури, туризму...Мороко В.В. за лютий 2019 
року

9
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02697/08-39 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про затвердження реєстрових карт об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів ТОВ 
"А-ЕНЕРГО"

10
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02716/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури і 
спорту)
Про преміювання Власової Н.Ф.

11
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02771/08-38 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Держархів Зап. обл.)
Про звіт Запорізької облдержадміністрації щодо 
виконання завдань та заходів Програми розвитку 
архівної справи на 2016-2018 роки

12
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

2



№
з/п
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02504/08-01 Закон України2637-VII
Про оголошення природних територій 
Куяльницького лиману Одеської області курортом 
державного значення

13
05.12.2018від

№
від 11.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02505/08-01 Закон України2683-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
спостереження за виборчим процесом в Україні

14
07.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02506/08-01 Закон України2684-VIII
Про внесення зміни до статті 3-1 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" щодо Єдиного державного реєстру 
ветеранів війни

15
07.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02507/08-01 Закон України2680-VIII
Про внесення змін до Конституції України (щодо 
стратегічного курсу держави на набуття 
повноправного членства України в Європейському 
Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору)

16
07.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02580/08-08 Депутатське звернення04-33/05-250(43
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про Рекомендації слухань на тему: "Захист прав та 
інтересів дитини в цивільному процесі"

17
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Народні депутати України

02686/08-08 Депутатське звернення02/19-876/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про лікування хворих методом хронічного 
гемодіалізу у ДЗ "СМСЧ-1" м. Енергодар

18
25.02.2019від

№
від 13.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02807/08-15 Лист274/2-444
НДУ НЕДАВА О.А.
Про припинення інформування щодо здійснення 
природоохоронних заходів

19
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02606/08-15 Лист921.2/19/19.1
Про приховування спалаху інфекційних 
захворювань працівниками ДУ "Бердянська 
виправна колонія (№77)"

20
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

02813/08-40 ЛистЕ.18.0.0.0/4-592
АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

21
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02814/08-40 ЛистЕ.18.0.0.0/4-592
АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

22
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

02574/08-43 Лист02-12/62-19
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"
Про нагородження Манько М.В. та Зеніщевої А.Ю.

23
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02575/08-43 Лист02-11/61-19
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ"
Про нагородження Грабовської Л.В.

24
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

02578/08-37 Лист03/06-01-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про проведення міжнародного семінару 
"Європейський досвід у реалізації політики сфери 
культури, ..."

25
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02579/08-33 Лист03/05-07-ОД
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію ІХ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я"

26
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

4



№
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

02496/08-31 Листб/н
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОГО 
ПРАВА МІНІСТЕРСТВА ТОРГІВЛІ США
Про участь у семінарі з питань державних 
закупівель 28-29.03.2019 (м. Київ)

27
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02630/08-41 Листб/н
СПІЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР JRC
Про захід щодо впровадження методики 
смарт-спеціалізації 13-14.03.2019 (м. Запоріжжя)

28
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02483/08-45 Листб/н
ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ОРГАНІЗАЦІЙ ЗІ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ЗА ВИБОРАМИ "ENEMO"
Про співробітництво

29
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02485/08-21 Листб/н
ПРОГРАМА "U-LEAD з Європою"
Про підтримку створення ЦНАПів в ОТГ

30
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02486/08-40 Листб/н
СЮСЕЛЬ М.І.
Про скасування розпорядження Куйбишевської 
РДА від 12.12.2005 №608 щодо розташування 
земельних ділянок

31
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02492/08-37 Лист01-12/770
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про співробітництво

32
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02497/08-33 Лист26
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" ДП 
УКРНДІ МТ МОЗ УКРАЇНИ
Про проведення 5-го Глобального Тижня безпеки 
дорожнього руху ООН 06-12.05.2019

33
22.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02498/08-24 Лист2575/11/1
ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА
Про фінансово-кредитні механізми забезпечення 
житлом поліцейських та співробітників служби 
цивільного захисту

34
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

02510/08-22 Лист44/11-000205
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
ТОВ"Мелітопольмеблі"

35
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02511/08-22 Лист44/11-000198
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ПАТ" 
Мелітопольський завод холодильного 
машинобудування "Рефма"

36
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02512/08-22 Лист44/11-000163
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ПАТ" 
Запорізький домобудівний комбінат"

37
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02513/08-22 Лист44/11-000193
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
"Класичний приватний університет"

38
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02514/08-22 Лист44/11-000209
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ" 
Торговельна компанія "Економ плюс"

39
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02515/08-22 Лист44/11-000170
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ЗДП 
"Радіоприлад"

40
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6
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02516/08-22 Лист44/11-000184
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
(фізична особа-підприємець Арутюнян Є.А).

41
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02517/08-22 Лист44/11-000171
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Промислові мінерали"

42
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02518/08-22 Лист44/11-000206
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Мік"

43
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02519/08-22 Лист44/11-000188
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Приватна виробничо-комерційна фірма "Меркурій"

44
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02520/08-22 Лист44/11-000210
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДП" 
Підприємство державної кримінально-виконавчої 
служби України (№88 )"

45
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02521/08-22 Лист44/11-000232
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
(фізична особа-підприємець Трушик Л.І.)

46
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02522/08-22 Лист44/11-000215
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Автопарк"

47
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02523/08-22 Лист44/11-000211
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
ПП"Азов трейд-ХХІ"

48
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

7
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02524/08-22 Лист44/11-000168
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
ПАТ"Електропівденмонтаж-10"

49
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02525/08-22 Лист44/11-000202
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
ТОВ"Куйбишевська птахоферма"

50
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02526/08-22 Лист44/11-000246
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
ТОВ"Оля"

51
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02527/08-22 Лист44/11-000181
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
ПАТ"Запорізький автомобілебудівний завод"

52
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02528/08-22 Лист44/11-000245
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ФОП 
Гончар А.В.

53
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02529/08-22 Лист44/11-000160
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Запорізький титано-магнієвий комбінат"

54
27.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02532/08-22 Лист44/11-000350
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Велич"

55
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02533/08-22 Лист44/11-000351
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Фірма "СТЕЛСІ"

56
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

8
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02534/08-22 Лист44/11-000336
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Агрофірма Україна"

57
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02535/08-22 Лист44/11-000348
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДП "ДГ 
"Мелітопольське"

58
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02536/08-22 Лист44/11-000292
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Агроойлтрейд"

59
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02537/08-22 Лист44/11-000290
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Мелітопольський завод підшипників ковзання"

60
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02538/08-22 Лист44/11-000291
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДП 
"СТРОЙ-МАРКЕТ ГРУП"

61
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02539/08-22 Лист44/11-000286
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Веселівський завод сухого знежиреного молока"

62
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02540/08-22 Лист44/11-000298
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Видавничий будинок Мелітопольської міської 
друкарні"

63
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02541/08-22 Лист44/11-000287
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Татекс-СПФ"

64
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

9



№
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02542/08-22 Лист44/11-000289
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ФОП 
Білецький І.П.

65
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02543/08-22 Лист44/11-000288
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Розівській дослідній станції ДУ ІЗК НААН України

66
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02544/08-22 Лист44/11-000319
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Трест "Запоріжалюмінбуд"

67
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02545/08-22 Лист44/11-000331
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Підприємству Мануілов В.В.

68
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02546/08-22 Лист44/11-000347
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Підприємству Біловол О.Х.

69
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02547/08-22 Лист44/11-000330
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ФОП 
Вискреебенцев Р.Л.

70
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02548/08-22 Лист44/11-000338
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ФОП 
Бузико Р.Д.

71
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02549/08-22 Лист44/11-000302
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КП 
"Підприємство комунальної власності" 
Енергодарської МР

72
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10
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02550/08-22 Лист44/11-000283
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДП 
ВОДНИХ ШЛЯХІВ "УКРВОДШЛЯХ"

73
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02551/08-22 Лист44/11-000299
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ІП 
"АІС-Запоріжжя"

74
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02552/08-22 Лист44/11-000321
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"СВК Фрунзе"

75
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02553/08-22 Лист44/11-000276
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Стандарт-2010"

76
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02554/08-22 Лист44/11-000284
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Агро-сервіс"

77
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02555/08-22 Лист44/11-000256
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ВАТ 
"АТП №12327"

78
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02556/08-22 Лист44/11-000255
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ПАТ 
"Запоріжхімбудоптторг"

79
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02557/08-22 Лист44/11-000253
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ПАТ 
"Завод напівпровідників"

80
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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02558/08-22 Лист44/11-000254
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії АК 
"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

81
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02559/08-22 Лист44/11-000257
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Гамма-К"

82
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02560/08-22 Лист44/11-000354
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"Метро Кеш Енд Кері України"

83
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02583/08-42 Лист527
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА
Про підготовку державних службовців зі 
спеціальності 281 " Публічне управління та 
адміністрування"

84
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02626/08-49 Адвокатський запит
АДВОКАТ СЕРБІНОВ О.С.
Про надання інформації щодо рухомого майна ТОВ 
"Фінансова лізингова група"

85
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02631/08-40 Листб/н
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

86
07.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02644/08-40 Лист12/03-2019
ТОВ "БАРТ-БУДСЕРВІС"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

87
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02662/08-22 Лист64
ТОВ "КОМПОБУТГАЗ"
Про погодження довідки на закупівлю та 
реалізацію скрапленого газу 

88
04.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12
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02664/08-22 Лист66
ТОВ "КОМПОБУТГАЗ"
Про визначення офіційного постачальника 
скрапленого газу

89
04.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02680/08-37 Лист91
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ "МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ"
Про поширення виставкових проектів

90
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02682/08-37 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГА 
ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та 
юнацької творчості "Гранд-талант-2019" 
(27.06.2019) (м. Вільногірськ, Дніпропетровська 
обл.)

91
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02684/08-31 Лист1/21012019
ГО "МЕДІАВІЗІЯ"
Про виявлення порушень у сфері публічних 
закупівель

92
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02701/08-23 Лист63/14
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про тренінг для землевпорядників 21-23.03.2019 
(м. Запоріжжя)

93
06.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02705/08-40 Лист13/19
ТОВ "ПРИЗМА АЛЬФА"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

94
01.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02706/08-40 Лист14/19
ТОВ "ПРИЗМА АЛЬФА"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

95
01.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02707/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про відповідь на відзив на позовну заяву ТОВ 
"Агротіс"

96
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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02711/08-23 Лист18
ГО "АСОЦІАЦІЯ ПРОТИДІЇ АГРОРЕЙДЕРАМ"
Про співробітництво

97
07.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02739/08-34 Лист39/19
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про проведення чемпіонату України зі спортивного 
гірського туризму (09-12.05.2019) (м. Запоріжжя)

98
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02789/08-49 Адвокатський запитО82699-а
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про надання копій договорів оренди земельних 
ділянок ТОВ "Агротіс"

99
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02823/08-40 Лист15/03-2019
ТОВ "БАРТ-БУДСЕРВІС"
Про внесення змін до договору оренди землі № 
1/57-18-ДО від 12.01.2018

100
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Посольства

02749/08-41 ЛистKyiv/Amb/Misc/
ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ В УКРАЇНІ
Про співробітництво

101
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

02595/08-49 Лист280/4992/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі Заболотної Н.О.

102
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02596/08-49 Лист280/5102/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі Заболотної Н.О.

103
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

14
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02597/08-49 Лист280/4992/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про розгляд апеляційної скарги Заболотної Н.О.

104
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02645/08-49 Лист0840/2951/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ДП 
"Запорізький експертно-технічний центр 
Держпраці"

105
05.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02646/08-49 Лист160/1862/19
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку на 27.03.2019

106
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02708/08-49 Лист280/5102/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду за позовом Віслоух Л.В. на 
20.03.2019

107
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02761/08-49 Лист22-ц/807/900/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ "Антикор Запоріжжя"

108
06.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02762/08-49 Ухвала908/2460/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

109
07.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02676/08-18 Лист0454-19
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом лютого 2019 року

110
07.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

15
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02509/08-06 Доручення7812/1/1-19
(С. Кубів) Про оголошення Подяки 
Прем'єр-міністра України Барановій О.Р.

111
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02562/08-06 Доручення5364/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ КОЛЄСНІКОВ Д.В. 
Про недопущення закриття шкіл, дитячих садків, 
лікарень та інших об'єктів соціальної структури в 
Україні

112
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02563/08-06 Доручення7887/1/1-19
(В. Кириленко) Про виділення коштів з державного 
бюджету

113
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02564/08-06 Доручення5410/1/1-19
(В. Гройсман) ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
Про вжиття заходів для забезпечення телеком 
послугами виборів Президента України

114
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02565/08-06 Доручення7916/1/1-19
(С. Кубів) Про державну підтримку 
агропромислового комплексу Запорізької області

115
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02566/08-06 Доручення8514/25/1-18
(С. Кубів) Про упорядкування обліку юридичних 
осіб

116
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02637/08-03 Постанова176
Про внесення зміни до пункту 11 Типового 
положення про дитячий будинок-інтернат

117
06.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02638/08-03 Постанова180
Про внесення змін до Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади.

118
06.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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02648/08-03 Розпорядження117-р
Про затвердження Національного плану управління 
відходами до 2030 року

119
20.02.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02649/08-03 Розпорядження120-р
Про схвалення Стратегії розвитку національної 
системи крові на період до 2022 року та 
затвердження плану заходів щодо її реалізації

120
20.02.2019від

№
від 12.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02650/08-03 Розпорядження116-р
Про затвердження Національного плану дій щодо 
боротьби із стійкістю до протимікробних 
препаратів

121
06.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02651/08-06 Доручення8139/1/1-19
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про Рекомендації слухань на тему: "Захист прав та 
інтересів дитини в цивільному процесі"

122
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02670/08-04 Витяг з протоколуВП 8
(В. Гройсман) 7. Рішення з окремих питань щодо 
санітарного стану місць загального користування у 
закладах середньої освіти

123
27.02.2019від

№
від 13.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02675/08-06 Доручення8407/1/1-19
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у лютому 2019 року

124
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02677/08-06 Доручення7509/1/1-19
(С. Кубів) Про стан функціонування державного 
внутрішнього фінансового контролю

125
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02715/08-06 Доручення8981/1/1-19
(В. Гройсман) Про чергування працівників 30-31 
березня 2019 року

126
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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02718/08-03 Постанова189
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

127
27.02.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02724/08-06 Доручення7724/1/1-19
(Г. Зубко) Про затвердження плану заходів з 
реалізації нового етапу реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні на 2019—2021 роки

128
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

02725/08-06 Доручення8516/1/1-19
(Г. Пліс) АСОЦІАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про розподіл додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

129
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02726/08-06 Доручення7669/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 04.03.2019 до м. Києва

130
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02751/08-06 Доручення50071/13/1-18
(В. Гройсман) Про впорядкування графіку 
проведення перевірок діяльності місцевих 
держадміністрацій

131
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

02752/08-17 Лист5425/0/2-19
(Т. Ковтун) Про матеріали дослідження "Паспорт 
безпеки України"

132
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02754/08-06 Доручення8982/0/1-19
(П. Розенко) Про проведення селекторної наради з 
питань надання житлових субсидій у готівковій 
формі 19.03.2019

133
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02755/08-04 Протокол селекторної 
наради

8986/0/1-19
(В. Гройсман) Про вартість послуг з 
централізованого опалення і газопостачання для 
побутових споживачів

134
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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02756/08-04 Протокол наради 
(засідання)

9021/0/1-19
(В. Гройсман) Про трансформацію системи 
охорони здоров'я у 2019-2022 роках

135
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02757/08-06 Доручення44382/5/1-18
(В. Кириленко) Про проведення перевірок щодо 
дотримання Бюджетного кодексу стосовно 
заборгованості із заробітної плати педагогічним 
працівникам

136
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02481/08-23 Наказ108
Про проведення XXXI Міжнародної 
агропромислової виставки "Агро-2019"

137
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02586/08-23 Лист37-25-11/6163
Про освітній проект "Агрокебети" з підготовки 
аграрних менеджерів

138
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

02738/08-23 Лист37-13-11/6637
Про дотацію за молодняк великої рогатої худоби

139
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02629/08-21 Лист3803-05/10474-0
Про тренінг зі смарт-спеціалізації 19-20.03.2019 (м. 
Київ)

140
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02679/08-37 Лист4503-06/10288-0
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року

141
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02594/08-22 Протокол31/25/30-19
Про результати наради щодо проблемних питань 
габаритно-вагового контролю та перевезення 
пасажирів

142
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02721/08-22 Лист768/32/14-19
Про проведення опитувань на автомобільних 
вокзалах 25-27.03.2019

143
12.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02747/08-22 Лист2972/55/10-19
Про передбачення фінансування на будівництво 
майданчиків для здійснення габаритно-вагового 
контролю великовагових та великогабаритних 
транспортних засобів

144
12.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

02681/08-37 Лист698/18-6/14-19
Про оновлення кандидатури до складу Міжвідомчої 
робочої групи

145
07.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02643/08-34 Лист1706/14
Про реалізацію проектів 
національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для реалізації яких надається 
фінансова підтримка у 2019 році

146
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02678/08-34 Лист1762/14
Про участь у Всеукраїнському таборі "Вартові 
безпеки" (липень 2019 року)

147
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

02806/08-34 Лист1775/7.1
Про перенесення засідання колегії 
Мінмолодьспорту на 04.04.2019 (м. Київ)

148
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

02810/08-48 Лист303/7/3/50
ГОЛОВНЕ КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 
УПРАВЛІННЯ ЗСУ
Про надання переліку підприємств для укладення 
договорів на виконання мобілізаційних завдань

149
14.02.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
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02618/08-32 Лист1/9-127
Про участь Озерової Т.Я. у нараді з питань 
учнівського спорту 20.03.2019 (м. Київ)

150
07.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

02619/08-32 Лист1/9-126
Про моніторинг стану розподілу освітньої субвенції

151
07.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

02744/08-42 Лист1/12-1102
Про підвищення кваліфікації на напрямом 
"Мобілізаційна робота"

152
19.02.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02568/08-20 Лист7/34.4/3835-19
Про уточнення площ об'єднаних територіальних 
громад для розподілу субвенції

153
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02570/08-32 Лист7/16.3/3890-19
Про створення комфортних умов навчання дітей в 
Новій Українській Школі

154
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

02592/08-26 Лист7/9.1.2/3845-19
Про підготовку  Національної доповіді про якість 
питної води та стан питного водопостачання в 
Україні

155
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02616/08-41 Лист7/19.5/3711-19
Про помісячний розпис асигнувань Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

156
05.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02627/08-28 Лист7/32/3953-19
Про інструктажі з техніки безпеки

157
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02628/08-26 Лист7/9.3.2/3954-19
Про запрошення на міжнародну конференцію 
"Стратегічні напрямки розвитку ринку управління 
багатоквартирними будинками в Україні" 
20.03.2019 (м. Київ)

158
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02673/08-27 Лист7/14.3/3957-19
Про онлайн-засідання Комітету доступності осіб з 
інвалідністю 15.03.2019

159
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02674/08-27 Лист7/14.1/3982-19
Про наповнення веб-ресурсу інформацією щодо 
містобудівної документації

160
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02722/08-33 Лист7/19.1/4136-19
Про надання інформації щодо діючої регіональної 
мережі системи екстреної медичної допомоги

161
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02723/08-26 Лист7/10.1/4145-19
Про стан оплати пільг і субсидій за 
житлово-комунальні послуги

162
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02760/08-26 Лист7/32/3930-19
Про надання оперативної інформації щодо 
ліквідації наслідків негоди

163
11.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02788/08-26 Лист7/9.5/4290-19
Про надання інформації щодо пріоритетних 
проектів стосовно забезпечення населених пунктів 
якісним водопостачанням та водовідведенням

164
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02567/08-28 Лист4780/0/2-19/51
Про технічну допомогу ОТГ з питань соціальної 
підтримки населення

165
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02569/08-28 Лист4804/0/2-19/39
Про розгляд документів отримувачів гуманітарної 
допомоги

166
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

22



№
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

02587/08-28 Лист4783/0/2-19/39
Про направлення копій наказів

167
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02647/08-28 Лист4775/0/2-19/29
Про облік підприємств громадських організацій 
осіб з інвалідністю щодо користування пільгами з 
оподаткування

168
07.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02746/08-28 Лист326/0/206-19
Про моніторинг показників заробітної плати за 
січень 2019 року

169
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02792/08-28 Лист5082/0/2-19/44
Про придбання спеціально обладнаних автомобілів 
для перевезення осіб з інвалідністю

170
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02793/08-36 Лист5115/0/2-19/37
Про попередження про відповідальність за 
вчинення незаконних дій в процесі усиновлення

171
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02702/08-25 Лист01-0616/28-1
Про будівництво берегоукріплюючих споруд по 
вул. Приморській у м. Бердянськ

172
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02735/08-20 Лист01-0631/26-1
Про виділення коштів на придбання 
ангіографічного обладнання для КУ "Бердянське 
територіальне медичне об'єднання"

173
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02740/08-43 Лист01-0617/23-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Кайді І.О.

174
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком
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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

02499/08-32 Лист01-01-38/0992
Про створення комісії з прийому-передачі у 
комунальну власність обладнання для 
облаштування робочого місця вчителя початкової 
школи

175
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02663/08-43 Лист02-68/232-3
Про нагородження Морозовського В.В. (та інші)

176
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02766/08-20 Лист02-35/250-1
Про реєстрацію податкових накладних ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

177
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02820/08-43 Лист02-68/251-1
Про нагородження Абдуллаєва А.К.

178
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

02576/08-43 Листб/н
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Дужак В.М.

179
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

02613/08-20 Лист01-0538/26-1
Про виділення коштів на будівництво шкільного 
стадіону Азовської ЗОШ

180
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02732/08-20 Лист01-0591/44-1
Про надання допомоги з резервного фонду 
бюджету

181
11.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02743/08-43 Лист01-0613/23-1
Про нагородження Македонського О.В.

182
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька міська рада

02641/08-22 Лист01/03-21/00716
Про вирішення питання відкриття ділянки 
залізничної колії по вул.Калібровій 

183
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02712/08-22 Лист411/09
Про участь у виїзній нараді 13.03.2019

184
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

02736/08-27 Лист05/21-368
Про надання висновку щодо встановлення та зміни 
меж м. Дніпрорудне Василівського р-ну

185
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02737/08-20 Лист08/21-367
Про перерозподіл коштів фонду охорони 
навколишнього природного середовища

186
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ 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

02495/08-08 Депутатське звернення20
ДОР СУХІНА В.М.
Про зміну нормативно-грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення

187
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02585/08-08 Депутатське звернення0603/1
ДОР МАКСИМОВА І.
Про погодження придбання нагородної атрибутики

188
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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02687/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЧЕСНОКОВ І.І.
Про погодження заходів для фінансування

189
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02703/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ФЕДОРОВ І.С.
Про внесення пропозицій до проектів рішень на 
розгляд позачергової сесії

190
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02719/08-08 Листб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про внесення змін до проекту рішення обласної 
ради

191
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02815/08-08 Депутатське звернення1/2019/8с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про графіки закінчення будівельних робіт на 
об'єктах будівництва "Каналізаційні очисні споруди 
м. Оріхів-реконструкція" та "Реконструкція КНС 
№2 "

192
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02816/08-08 Депутатське звернення1/2017/5х-2с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на ремонт та розвиток 
дорожнього транспортного господарства 
Оріхівської міської ОТГ

193
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02817/08-08 Депутатське звернення3/2019/6с
ДОР УСАТИЙ В.Ю.
Про виділення коштів на ремонт доріг на території 
Малобілозерської сільської ради Василівського 
р-ну 

194
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02818/08-08 Депутатське звернення1/2017/5х-1с
ДОР  ХРОЛ В.І.
Про фінансування робіт з реконструкції автодороги 
"Кам'янка-Дніпровка - Велика Лепетиха - Каховка"

195
26.02.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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Обласна рада

02488/08-54 Лист0998/01-11
Про виділення коштів на придбання медикаментів 
КУ "Запорізький обласний клінічний онкологічний 
диспансер"

196
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02489/08-54 Лист0953/01-11
Про виділення коштів щодо проведення робіт на 
каналізаційних спорудах спорудах м.Оріхів

197
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02490/08-54 Лист0876/01-11
Про виділення коштів на відновлення 
магістрального трубопроводу МТ-1 Запорізької 
зрошувальної системи

198
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02491/08-54 Лист1090/01-11
Про виділення коштів КУ "Запорізька обласна 
універсальна наукова бібліотека" ЗОР на виконання 
робіт по протипожежній безпеки

199
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02494/08-54 Лист0850/01-11
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про виділення коштів обласного бюджету 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

200
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02561/08-54 Лист1005/01-26
Про розгляд проекту рішення "Про припинення 
діяльності КУ "Обласний клінічний 
ендокринологічний диспансер" ЗОР

201
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02625/08-54 Лист0801/01-26
Про розгляд проекту рішення "Про припинення 
діяльності КУ "Обласний клінічний наркологічний 
диспансер" ЗОР

202
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02632/08-54 Розпорядження22-р
Про скликання двадцять восьмої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання

203
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02633/08-54 Лист0808/01-05
Про створення централізованих закупівельних 
організацій в регіоні

204
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02634/08-54 Лист1132/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт будівлі установи

205
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02635/08-54 Лист1119/01-11
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на будівництво систем 
водопостачання 

206
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02636/08-54 Лист1130/01-10
ДОР ЧЕРЕДНІЧЕНКО С.В.
Про встановлення стимуляційної надбавки 
штатним тренерам-викладачам 

207
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02658/08-08 Депутатське звернення14
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про будівництво вітропарку

208
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02669/08-54 Лист1151/01-32
ДЕПУТАТ ВАСЮКОВ О.А.
Про пропозиції щодо припинення незаконного 
будівництва полігону твердих побутових відходів

209
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02750/08-54 Лист1292/01-11
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водозабору підземних вод із свердловини №6

210
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02796/08-54 Лист1192/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Про виділення коштів для проведення обстеження 
будівлі та експертизи проектно-кошторисної 
документації

211
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02696/08-08 Депутатське звернення421
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про фінансування заходів

212
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02720/08-08 Депутатське звернення423
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про узагальнені пропозиції щодо напрямків 
використання коштів на розвиток Запорізької 
області у 2019 році

213
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

02690/08-22 Лист001-68/3717
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

214
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02691/08-22 Лист001-68/3716
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

215
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02692/08-22 Лист001-68/3710
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

216
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02799/08-22 Лист001-68/3755
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

217
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

02742/08-43 Лист9/190
Про нагородження Шипуліна В.О. (та інші)

218
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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"Запорізький абразивний комбінат"

02795/08-22 Лист22/653
Про початок будівництва газоочисної установки

219
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02615/08-22 Лист22-2008
Про участь у нараді з питань підготовки до 
навігаційного періоду 14.03.2019

220
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02768/08-28 Лист01-13/42
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про виплату заробітної плати працівникам 
Розівської ЦРЛ

221
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

02593/08-22 Лист01-1/216
Про граничне споживання електричної енергії  та 
електричної потужності на квітень 2019 року

222
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02482/08-41 Лист317
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА"
Про сприяння розширенню співпраці

223
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02666/08-22 Листб/н
ТОВ "АЗОВ СОЛАР"
Про впровадження проекту з розвитку 
Енергокомплексу в Запорізькій області

224
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02685/08-31 Лист3/10012019
ГО "МЕДІАВІЗІЯ"
Про порушення Закону України "Про публічні 
закупівлі"

225
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

02714/08-22 Лист526
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про підписання довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

226
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02765/08-22 Лист12
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про ремонт дороги м. Мелітополь - с. 
Першотравневе

227
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02787/08-38 Лист14-03/052
ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про погашення заборгованості КП "Газета 
"Запорізька правда"

228
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02790/08-22 Лист07/03/19
ТОВ "СПЕЦСНАБРЕСУРС"
Про виключення із реєстру спеціалізованих 
підприємств

229
07.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02794/08-22 Лист1/06-01-164
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про проведення наради з питань перевезення 
пільгових категорій громадян

230
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02797/08-22 Лист112
ПАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про неможливість відключення від 
електропостачання

231
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02800/08-43 Лист3/01-31
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Вольфсон С.Б.

232
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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02700/08-24 Лист082/03-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про кандидатуру Щербини Ю.М. до складу робочої 
групи

233
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

02764/08-49 Листб/н
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"
Про позовну заяву щодо скасування запису про 
проведену державну реєстрацію прав

234
04.02.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02819/08-40 Лист15/01
ЗОО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
Про надання дозволу на користування 
мисливськими угіддями

235
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

02639/08-20 Лист02/0283
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального водогону Таврійського ЕЦВВ

236
04.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02668/08-22 Лист08/0333
Про узгодження загальновиробничих питомих 
витрат ПЕР на 2019 рік

237
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02588/08-44 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР"
Про надання приміщення для реалізації 
соціального освітнього проекту

238
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

02617/08-26 Лист05-01/19/05
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про технічне обслуговування 
внутрішньо-будинкових мереж газопостачання

239
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

02805/08-19 Лист13/03/2019
ТВ ВГО "АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
УКРАЇНИ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у засіданні круглого столу "ТОП-10 
пріоритетів для економічного зростання країни" 
20.03.2019 (м. Запоріжжя)

240
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

02667/08-43 Лист1395
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про нагородження Кари О.В. (та інші)

241
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

02603/08-49 Лист2/325/15/2019
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про копію ухвали суду за позовом ТОВ 
"Приморська вітроелектростанція-2"

242
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02604/08-49 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду у справі №317/594/15-ц

243
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02763/08-49 Лист325/329/19
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 21.03.2019

244
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

02811/08-44 Лист52
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про публікацію депутата обласної ради Криля Я.М.

245
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

02500/08-40 Лист35-01/863
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання додаткової інформації щодо 
відновлення меж земельних ділянок

246
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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02694/08-40 Лист54/2-б
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про оформлення земельних ділянок

247
05.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

02748/08-37 Лист01-32/109/0.2
Про проведення Центрально-Українського 
музейно-туристичного фестивалю 19.04-20.04.2019 
м.Кропивницький

248
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

02672/08-02 Указ36/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав

249
14.02.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

02624/08-43 Лист01-16/0188
Про нагородження Стецюна А.В.

250
04.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02573/08-22 Лист079/01-26
Про роз'яснення щодо застосування ТОВ 
"Запоріжгаз збут" коефіцієнту природного газу

251
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02798/08-32 Лист01-18/0210
Про карантин в Кушугумському НВК "школа І-ІІІ 
ступенів - гімназія "Інтелект"

252
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02614/08-43 Лист01-01-30/0142
Про нагородження Білецької В.Г.

253
22.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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Михайлівська райдержадміністрація

02688/08-42 Лист02-34/0120
Про погодження звільнення Кобзєва С.В.

254
06.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02731/08-43 Лист01-01-16/0191
Про нагородження Захарчук В.І.

255
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02808/08-22 Лист01-23/156
Про недопущення підняття тарифів на станції 
Оріхівська Придніпровської залізниці

256
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02741/08-43 Лист01-31/0178
Про нагородження Бульбенка С.Я.

257
07.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02783/08-22 Лист01-46/0198
Про ремонт мосту на автомобільній дорозі 
О081491

258
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02709/08-49 Лист01-34/147
Про відзив на позовну заяву ТОВ "Агротіс"

259
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02801/08-43 Лист01-06/0140
Про нагородження Паскалова І.М.

260
06.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02802/08-42 Лист01-06/0155
Про виплату надбавки Романенко Н.А. за березень 
2019 року

261
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02809/08-42 Лист01-06/0145
Про погодження переведення Арабаджи М.І.

262
01.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02812/08-42 Лист01-06/0146
Про погодження звільнення Арабаджи М.І.

263
01.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Токмацька райдержадміністрація

02655/08-42 Лист11-09/0134
Про погодження анкети щодо виконання головним 
бухгалтером своїх повноважень у 2018 році

264
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02804/08-42 Лист14-09/0144
Про погодження звільнення Щедрої Н.О.

265
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

02571/08-43 Лист01-24/33
Про нагородження Удовіченка В.К.

266
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

02590/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ГРИГОРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
АНДРЄЄВА С.В. (ТА ІНШІ)
Про питання щодо проведення позачергових 
виборів  

267
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02728/08-25 Лист435/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про реконструкцію будівлі під котельню 
Великобілозерського НВК №1

268
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

02759/08-20 Лист141
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про необхідність сплати податку на земельну 
ділянку

269
12.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02772/08-20 Лист02-16/0562
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про співфінансування будівництва спортивного 
майданчику на території Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст.

270
05.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва
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02665/08-42 Лист08/178
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Кабанову Д.І.

271
07.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

02621/08-35 Доповідна запискаб/н
Про супроводження дітей на оздоровлення та 
відпочинок до МДЦ "Артек" та УДЦ "Молода 
гвардія"

272
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

02730/08-38 Лист01-23/0142
Про винесення питання на розгляд сесії обласної 
ради

273
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

02717/08-41 Доповідна запискаб/н
Про сприяння в погодженні технічного завдання 
субпроекту "Нові можливості адаптації внутрішньо 
переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду 
м.Запоріжжя"

274
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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

02733/08-42 Лист152/03-17
Про участь Кас'яненка Д.В. у проведенні навчання 
21.03.2019

275
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02653/08-20 Лист06.2-09-08/22
Про стан використання субвенції станом на 
01.03.2019

276
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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02661/08-29 Лист01/2-27/1206
Про незадовільний стан пожежної та техногенної 
безпеки об'єктів Запорізької області

277
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

02699/08-20 Лист843/9/08-01-27-0
Про інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо 
подання декларації

278
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02745/08-20 Лист863/9/08-01-07-0
Про звіти щодо податків, зборів, платежів станом 
на 01.03.2019

279
13.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02821/08-22 Лист865/9/08-01-13-0
Про пропозиції щодо внесення змін до 
законодавчих актів з метою легалізації ринку 
пасажирських перевезень

280
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

02582/08-28 Лист08/03.4-05/2064
Про погашення заборгованості із заробітної плати в 
ЗДП "Радіоприлад"

281
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02695/08-28 Лист08/02.2-10/2102
Про стан охорони праці на КП "Міськсвітло" 
Бердянської міської ради

282
05.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

02785/08-46 Лист305/9/01-2019
Про надання інформації щодо іноземних 
громадян-усиновлювачів

283
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02786/08-46 Лист310/9/01-2019
Про надання особи для проведення перевірки

284
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції
38
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02640/08-46 Лист12-39/1696
Про розміщення інформації щодо реалізації 
загальнонаціонального просвітницького проекту "Я 
маю право!"

285
06.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02602/08-49 Ухвала908/243/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

286
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

02487/08-28 Лист02-12/52
Про виконання заходів Програми зайнятості 
населення Запорізької області на 2018-2020 роки

287
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02734/08-44 Лист02-12/58
Про надання пропозицій до складу оргкомітету з 
проведення конкурсу на кращий колективний 
договір від сторони органів влади

288
11.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

02493/08-22 Лист90-вих-zp-23в00
Про продовження дії протокольного рішення щодо 
протидії розкраданню кабельно-провідникової 
продукції

289
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

02599/08-49 Лист22-ц/807/133/19
Про копію ухвали колегії суддів судової палати у 
цивільних справах від 26.02.2019 року

290
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02600/08-49 Лист22-з/807/75/19
Про копію ухвали колегії суддів судової палати у 
цивільних справах від 04.03.2019 року

291
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02601/08-49 Лист22-ц/807/955/19
Про копію ухвали суду у справі Гавілей М.М.

292
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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02623/08-48 Лист38/ПР
Про проведення наради з питань підсумків призову 
громадян на строкову службу

293
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02598/08-49 Лист280/413/19/9989/
Про судову повістку щодо виклику до суду у справі 
ДП ЗДЦНІІ

294
06.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02612/08-49 Листб/н
Про позовну заяву у справі ТОВ "Укрінспецмаш"

295
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

02791/08-39 Лист2-2-6/1199-19
Про видання розпорядження щодо проведення 
весняно-літнього нерестової заборони на лов 
водних біоресурсів у 2019 році

296
11.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02572/08-48 Розпорядження3/40
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРВК
Про прибуття до військового комісаріату Кочубея 
(Закалічного) М.С.

297
11.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02581/08-51 Лист215/25.1-14
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП "НАЦІОНАЛЬНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про забезпечення користувачів Реєстрів 
захищеними носіями особистих ключів

298
22.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02584/08-51 Лист218/25.1-14
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП "НАЦІОНАЛЬНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про забезпечення користувачів Реєстрів 
захищеними носіями особистих ключів

299
22.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

02589/08-46 Лист423/72/01-2019
НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про допомогу на лікування Шубного Р.Ю.

300
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02608/08-46 Лист2345/60/02-2019
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ГУНП В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про вчинення кримінального правопорушення за 
зверненням ГО "Міжнародна ліга миру"

301
01.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02693/08-46 Лист2318/42/-/04-201
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо будівлі по вул. 
Святого Миколая, 53 в м. Запоріжжі

302
13.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02769/08-46 Лист1569/43/3
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ФОП Малишев

303
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02770/08-46 Лист1570/43/3
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо обладнання ТОВ 
ФІРМА "Адат"

304
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

02609/08-46 Лист36/1-1244вих.-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації стосовно мисливських 
угідь ПП "Могучий"

305
28.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02620/08-46 Лист115/2927вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо ремонту фасаду КЗ 
"Запорізький обласний краєзнавчий музей" ЗОР

306
08.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02704/08-46 Лист115/2-989вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про дозволи на проведення реконструкції об'єктів, 
що належать до культурної спадщини

307
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02710/08-46 Лист115/2-990вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про дозволи на проведення реконструкції об'єктів, 
що належать до культурної спадщини

308
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

41



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Прокуратура Запорізької області

02607/08-46 Лист04/2/2-1370вих-
Про участь у нараді 06.03.2019

309
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

02659/08-22 ЛистН-21/330
Про коригування приміських тарифів по 
Запорізькій області

310
06.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02652/08-20 Лист5/414
Про виділення коштів на поточний ремонт доріг

311
12.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

02622/08-46 Лист3485/41/32/02-20
Про заходи щодо безпеки дорожнього руху

312
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02713/08-46 Лист3502/41/32/02-20
Про забезпечення предметами однострою

313
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02727/08-46 Лист3591/41/32/01-20
Про надання переліку місць щодо запланованого 
розміщення технічних засобів автоматичної 
фіксації ПДР на вулично-дорожній мережі

314
12.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02729/08-46 Лист59/6/3-302нт
Про передумови до виникнення надзвичайних 
ситуацій на об'єктах залізничної галузі регіону

315
12.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02782/08-46 Лист59/19/1-379нт
Про передумови до виникнення конфліктної 
ситуації у Вільнянському районі

316
15.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02501/08-07 Постанова474
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

317
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02502/08-07 Постанова475
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

318
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02503/08-07 Постанова476
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неурядової організації "CANADEM" 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

319
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02671/08-07 Постанова523
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

320
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02773/08-07 Постанова527
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

321
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02774/08-07 Постанова528
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ENEMO) на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

322
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02775/08-07 Постанова529
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Федеративної Республіки Німеччина на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року

323
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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02776/08-07 Постанова530
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

324
12.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02777/08-07 Постанова540
Про реєстрацію 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

325
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02778/08-07 Постанова541
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з 
Прав Людини"на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

326
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02779/08-07 Постанова542
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Французької Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

327
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02780/08-07 Постанова543
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Іспанія на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

328
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02781/08-07 Постанова546
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

329
13.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

02508/08-46 Лист15/2/2-29089-18
Про надання інформації щодо будівництва 
футбольних полів зі штучним покриттям

330
05.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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02611/08-29 Лист02-3365/92
Про формування державного замовлення на 
навчання у сфері цивільного захисту на 2020 рік

331
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02683/08-22 Лист574/1/5.2-6
Про роз'яснення щодо можливості використання 
залишку коштів, отриманих в рамках реалізації 
митного експерименту

332
11.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02767/08-22 Лист566/1/5.1-6
Про використання залишків субвенції на утримання 
автомобільних доріг

333
11.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02803/08-22 Лист612/1/5.1-6
Про укладання договорів з підрядними 
організаціями щодо ремонту доріг

334
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02753/08-38 Лист1074/23/3
Про Протокольне рішення щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції

335
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02758/08-38 Лист1077/23/3
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017—2020 роки

336
14.03.2019від

№
від 14.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

02577/08-38 Лист1/15-20-140
Про розміщення банера Національної академії

337
04.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02610/08-42 Лист1/15-12-90
Про прийом на навчання до Національної академії

338
15.02.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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02784/08-22 Лист2786/17.1.1/7-19
Про участь у відкритих слуханнях щодо розподілу 
електроенергії ПАТ "Запоріжжяобленерго" 
19.03.2019 (м. Київ)

339
14.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02822/08-22 Лист2454/24/7-19
Про погодження загальновиробничих норм витрат 
електроенергії

340
05.03.2019від

№
від 15.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

02698/08-47 Лист41-01/18164/19
Про надання інформації стосовно Гордієнка В.В.

341
12.03.2019від

№
від 13.03.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національний банк України

02591/08-22 Лист61-0016/12989
Про припинення поштового обслуговування

342
07.03.2019від

№
від 11.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

02642/08-22 Лист10-57-4655
Про участь у міжвідомчий робочий групі щодо 
передачі майнового комплексу ДП "ЗТМК"

343
11.03.2019від

№
від 12.03.2019
№ 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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