
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.04.19 по 05.04.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ юридичний

03787/08-49 Доповідна запискаб/н
Про судову практику Верховного суду щодо 
реалізації відправлення повідомлень 
рекомендованими листами

1
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

03577/08-20 Доповідна запискаб/н
(Е. ГУГНІН) Департамент охорони здоров'я
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня"

2
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03578/08-20 Доповідна запискаб/н
(Е. ГУГНІН) Управління молоді, фізичної культури 
та спорту
Про встановлення надбавок тренерам

3
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03579/08-20 Доповідна запискаб/н
(Е. ГУГНІН) Управління молоді, фізичної культури 
та спорту
Про виділення додаткових коштів КЗ "Запорізька 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 
спортивного профілю"

4
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03580/08-20 Доповідна запискаб/н
(Е. ГУГНІН) Управління молоді, фізичної культури 
та спорту
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації та 
встановлення протипожежної сигналізації в 
комунальних закладах спортивного профілю

5
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ 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

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03581/08-20 Доповідна запискаб/н
(Е. ГУГНІН) Служба у справах дітей
Про виділення додаткових асигнувань у 2019 році 
для установки системи пожежної сигналізації

6
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03582/08-20 Доповідна запискаб/н
(Е. ГУГНІН) Департамент охорони здоров'я
Про виділення додаткових коштів КУ "Запорізький 
обласний клінічний онкологічний диспансер"

7
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03667/08-31 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про укладення прямого договору на послуги з 
автотранспортного обслуговування без проведення 
закупівель у електронній системі "ProZorro"

8
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03687/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про преміювання Клименко В.І. за березень 2019 
року

9
04.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03726/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на обладнання системами 
автоматичної пожежної сигналізації

10
04.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03793/08-28 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про стан виконання Територіальної угоди за 2018 
рік

11
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03752/08-01 Закон України2694-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині

12
28.02.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

2



№
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

03753/08-01 Закон України2690-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Держави Катар про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи і 
Протоколу до неї

13
28.02.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03754/08-01 Закон України2691-VIII
Про ратифікацію Угоди про сприяння та взаємний 
захист інвестицій між Урядом України та Урядом 
Держави Катар

14
28.02.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03755/08-01 Закон України2700-VIII
Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
зменшення дефіциту брухту чорних металів на 
внутрішньому ринку"

15
28.02.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03756/08-01 Закон України2697-VIII
Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 
року

16
28.02.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03768/08-08 Депутатське звернення04-25/15-342(63
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про звернення гр. Шрамко М.Р. щодо надання 
медичної допомоги

17
01.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

03664/08-33 Лист44
ГО "ЖИТТЯ"
Про проведення інформаційної антитютюнової 
кампанії "Дим - невидимий вбивця" (червень 2019 
року)

18
22.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3



№
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

03681/08-34 Лист36
ГО "ФЕДЕРАЦІЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про сприяння у проведенні чемпіонату з 
кантрі-кросу на мотоциклах 20-21.04.2019 (м. 
Запоріжжя)

19
13.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03732/08-26 Лист11-01/19/02
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті ОДА щодо 
проведення спілкою семінару "Енергоефективні 
заходи в будинках ОСББ/ЖБК. Де взяти кошти?" 
12.04.2019

20
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03735/08-26 Лист10-01/19-06
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення семінару "Енергоефективні заходи 
в будинках ОСББ/ЖБК. Де взяти кошти?" 
12.04.2019

21
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03747/08-34 Лист04/03-01
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь у міжнародній культурно-освітній 
поїздці 30.06-09.07.2019

22
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03784/08-34 Лист04/04-01
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь у міжнародній культурно-освітній 
поїздці 30.06-09.07.2019

23
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

03786/08-41 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ
Про візит до Запоріжжя та Мелітополя 
22-23.04.2019

24
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

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

03657/08-40 Листб/н
ГР. ЛАТА А.М.
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

25
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03514/08-49 Ухвала1374/19-Вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Про надання копії ухвали

26
25.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03518/08-49 Вимога368
ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ВИКОНАВЧИЙ 
ОКРУГ М.КИЄВА МЕЛЬНИЧЕНКО О.В.
Про стягнення з ТОВ "Архітектурно-будівельної 
компанії "Градобудівник" за позовом ТОВ "Фірма 
"Стар компанія"

27
26.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03524/08-22 Листб/н
ФОП ЯКОВЛЄВ О.М.
Про участь у конкурсі на перевезення пасажирів

28
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03525/08-22 Листб/н
ФОП ФІЛІПСЬКИЙ Р.Ф.
Про участь у конкурсі на перевезення пасажирів

29
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03540/08-49 Лист01-21/57
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ  ПРИХОДЬКО Д.В.
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини, що зареєстровані за ЗАТ "Єврофінанс"

30
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03541/08-49 Лист01-21/56
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ  ПРИХОДЬКО Д.В.
Про надання інформації щодо об'єктів цивільної 
оборони, що є на балансі ЗАТ "Єврофінанс"

31
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5



№
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

03542/08-49 Лист01-21/55
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ  ПРИХОДЬКО Д.В.
Про надання інформації щодо об'єктів виробничої 
та комунальної соціальної інфраструктури, що є на 
балансі ЗАТ "Єврофінанс"

32
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03548/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 04.04.2019

33
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03551/08-22 Лист20-09/1-
ПАТ "УКРПОШТА"
Про надання інформації щодо введення в дію 
новобудов та присвоєння їм нових поштових адрес

34
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03555/08-49 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про забезпечення позову 

35
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03606/08-41 Листб/н
ПРОГРАМА "U-LEAD"
Про проведення круглого столу "Просторовий 
вимір регіонального розвитку" (травень 2019 року)

36
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03608/08-31 Лист608-11/19
ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "ЗОРЯ"
Про виготовлення бланків службового посвідчення 
з безконтактним електронним носієм

37
29.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03644/08-23 ЛистИсх-0020-197/19
ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА"
Про проведення спільних заходів по забезпеченню 
сільгоспвиробників та фермерів тракторною 
технікою

38
20.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03671/08-41 ЛистUKR/PRO/2019/
"ООН ЖІНКИ" В УКРАЇНІ
Про організацію поїздки 22.04-26.04.2019 делегації 
в рамках програми "Жінки, мир, безпека" (Грузія)

39
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03672/08-22 Лист59
ДП УКРНДІ МТ МОЗ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
ФІЛІЯ"
Про проведення 06-12.05.2019 Глобального Тижня 
безпеки дорожнього руху ООН

40
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03737/08-28 Лист05-02/124
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про додержання державних соціальних стандартів і 
нормативів

41
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03763/08-22 Лист37
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕТАЛОНМАШ"
Про співпрацю

42
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03765/08-22 Лист210319-01
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
НАВЧАННЯ
Про проведення семінару з питань ремонту мостів і 
шляхопроводів 16-17.04.2019 (м. Київ)

43
21.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03766/08-39 Лист21032019-02
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
НАВЧАННЯ
Про проведення семінару з питань стратегічної 
екологічної оцінки 18.04.2019 (м. Київ)

44
21.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03767/08-22 Лист270319-01
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
НАВЧАННЯ
Про проведення семінару з питань ціноутворення в 
дорожньому господарстві 23-24.04.2019 (м. Київ)

45
27.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03783/08-21 Лист18/Z
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ГО "СВ-ПЛАТФОРМА"
Про погодження програми тренінгових заходів

46
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Приазовський національний природний парк

03659/08-39 Лист245/06-07
Про проведення екологічного фестивалю 
"AzovGreenFest" 22.04.2019

47
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

03515/08-49 Ухвала908/1923/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання договору оренди земельної ділянки 
поновленим(продовженим) за позовом Трусової 
Л.А.

48
25.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03516/08-49 Постанова908/2460/17
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про визнання додаткової угоди укладеною, 
визнання договору поновленим за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

49
20.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03552/08-49 Лист310/11049/18/80
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду 03.04.2019

50
26.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03554/08-49 Ухвала2/325/146/2019/3
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про встановлення земельного сервітуту за позовом 
ТОВ "Приморська вітроелектростанція-2"

51
22.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03570/08-49 Ухвала908/72/18
Про позов ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

52
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

03714/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури

53
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03773/08-49 Лист280/388/19/1334
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за позовом НАЕК 
"Енергоатом"

54
01.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03774/08-49 Лист280/1167/19/136
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за позовом Бикова Д.О.

55
01.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03775/08-49 Лист280/5401/18/133
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Кривохатька В.В.

56
01.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03776/08-49 Рішення908/55/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

57
28.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03777/08-49 Лист2/330/272/2019
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання копії ухвали за позовом 
Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької 
області до Кулієва В.Е.

58
29.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03510/08-06 Доручення10320/1/1-19
(В. Гройсман) ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Про проведення наради щодо вирішення 
проблемних питань реалізації програм 
прикордонного співробітництва в рамках 
Європейського інструменту сусідства та 
партнерства

59
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03512/08-06 Доручення9319/2/1-19
(В. Гройсман) МІНІСТР КМУ САЄНКО О.С.
Про забезпечення приватизації державного майна

60
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03519/08-06 Доручення48926/21/1-18
(В. Гройсман) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ 
"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Про надання пропозицій щодо розподілу субвенції 
у 2019 році

61
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03520/08-06 Доручення11446/1/1-19
(Г. Зубко) Про вирішення питань транспортного 
забезпечення дільничних виборчих комісій з 
виборів президента України у Вінницькій, 
Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, 
Львівській, Рівненській, Сумській, Чернігівській 
областях

62
30.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03522/08-06 Доручення35008/23/1-12
(С. Кубів) Про надання інформації щодо  
результатів моніторингу проектів міжнародної 
технічної допомоги

63
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03573/08-06 Доручення11131/1/1-19
(П. Розенко) Про надання інформації щодо 
забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до об'єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури

64
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10



№
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03574/08-17 Лист6933/0/2-19
((В. Федорчук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо обсягів отримання 
міжнародної допомоги в лікуванні СНІДу та 
туберкульозу

65
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03590/08-06 Доручення9345/1/1-19
(В. Кириленко) Про проведення Всеукраїнської 
теренової гри "Гурби-Антонівці" 02.05.2019 

66
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03591/08-06 Доручення11371/1/1-19
(П. Розенко) Про соціальний захист осіб з 
інвалідністю

67
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03592/08-06 Доручення10940/1/1-19
(В. Кістіон) Про неефективні управлінські рішення 
керівника ДП "Запорізький облавтодор"

68
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03593/08-06 Доручення10941/1/1-19
(В. Кістіон) Про неефективні управлінські рішення 
керівника Служби автомобільних доріг у 
Запорізькій області

69
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03594/08-06 Доручення11374/1/1-19
(В. Кістіон) Про коригування стадії "Проект"

70
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03616/08-06 Доручення11060/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про заробітну плату педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти Вільнянського р-ну

71
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03630/08-03 Постанова268
Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 
році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення нових, 
будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців 
спорту та завершення розпочатих у попередньому 
періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців 
спорту

72
27.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03650/08-04 Витяг з протоколуВП 13
(В. Гройсман) 6. Рішення з окремих питань щодо 
створення та ремонт стадіонів

73
27.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03656/08-06 Доручення11142/2/1-19
(В. Кістіон) Про проведення наради щодо 
здійснення габаритно-вагового контролю на 
автомобільних дорогах

74
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03692/08-06 Доручення10996/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. (та 
інші)
Про підвищення рівня престижності праці 
педагогічних працівників закладів дошкільної, 
позашкільної, загальної середньої, професійної 
освіти

75
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

03693/08-06 Доручення10099/1/1-19
(С. Кубів) Про здійснення контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства

76
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03694/08-06 Доручення15530/10/1-18
(В. Кістіон) Про вирішення проблемних питань 
роботи ПАТ "Запоріжжяобленерго"

77
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03695/08-17 Лист7139/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення ГО "Вольтерра" щодо 
викупу земельних ділянок, які перебувають у 
власності фізичних осіб, для передачі в оренду 
ТОВ "Біляївський збагачувальний комбінат"

78
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03743/08-06 Доручення12288/0/1-19
(В. Гройсман) Про участь у селекторній нараді з 
питань реформування освіти 09.04.2019

79
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

03789/08-43 ЛистUOP6.2-2800
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про присвоєння почесного звання Різнику С.Б.

80
02.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Укрлегпром

03762/08-22 Лист1-73
Про міжнародний тренінг з підвищення 
конкурентноздатності українських швейних та 
текстильних підприємств

81
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

03745/08-39 Лист/3-10/3598-19
Про дотримання процедури стратегічної 
екологічної оцінки

82
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03615/08-21 Лист3213-06/13732-0
Про визначення уповноваженого органу управління 
нерухомим майном по вул. Піонерській, 59, у м. 
Бердянську

83
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03636/08-31 Лист4601-04/13909-0
Про опитувальник щодо ефективності заходів 
підтримки експортерів та комунікації органів 
державної влади 

84
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03662/08-22 Лист4504-05/13920-0
Про звернення гр. Петрова О.П. щодо добудови 
дороги до парку мегалітів в с. Салтичія 
Чергінівського р-ну

85
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03670/08-22 Лист3803-05/13974-0
Про кластери у сфері високотехнологічних 
промислових секторів

86
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03691/08-31 Лист3301-04/14120-0
Про Настанови щодо етичної поведінки замовників 
під час здійснення публічних закупівель

87
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство закордонних справ

03585/08-41 Лист660/17-110-1092
Про правильне використання назв регіонів Грузії, 
окупованих РФ

88
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03660/08-41 Лист630/16-800-703
Про візит делегації Університету м. Лейпциг

89
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03545/08-22 Лист3607/25/10-19
Про звернення гр. Мохова В.  щодо неналежного 
обслуговування на міжміському автобусному 
маршруті загального користування Мелітополь - 
Високе

90
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

03711/08-37 Лист103/18-19
Про повідомлення щодо проведення реєстрації 
статуту релігійної організації

91
25.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03595/08-34 Лист2396/4.5
Про підвищення престижності професії тренера 

92
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03746/08-34 Лист2542/22
Про затвердження плану заходів щодо 
забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної 
реабілітації учасників бойових дій

93
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

03788/08-48 Лист343/2772
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про надання копій паспортів взводних опорних 
пунктів

94
02.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03794/08-32 Лист1/11-3407
Про Туринський процес

95
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03620/08-33 Лист3.28-58/1088-19/
Про пілотний проект з медичного обслуговування 
населення за програмою гемодіалізу на базі 
Медичного центру ТОВ "Вітацентр"

96
18.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03748/08-42 Лист23.25/234-1/8918
Про надання інформації щодо кількості штатних 
одиниць структурних підрозділів з питань охорони 
здоров'я

97
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03571/08-22 Лист7/10.2/5263-19
Про внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1023 
"Про визначення державного підприємства 
зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" 
постачальником "останньої надії"

98
30.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03572/08-26 Лист7/32/5313-19
Про надання інформації щодо підготовки об'єктів 
житлово-комунального господарства до 
опалювального сезону 2019/20

99
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03576/08-27 Лист7/11.3/5314-19
Про надання інформації щодо об'єктів благоустрою 
зеленого господарства

100
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03596/08-48 Лист7/35.2/5268-19
Про надсилання матеріалів дослідження "Паспорт 
безпеки України"

101
29.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03597/08-22 Лист7/10.2/5345-19
Про питання опалювального сезону

102
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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03598/08-41 Лист7/31.4/5329-19
Про реалізацію рекомендацій парламентських 
слухань з питань транскордонного співробітництва

103
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03614/08-19 Лист7/34.3/5353-19
Про проведення конкурсу "Кращі практики 
місцевого самоврядування" у 2019 році

104
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03665/08-20 Лист7/19.4/5434-19
Про надання пропозицій до переліку проектів, що 
фінансуються за рахунок субвенції на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони

105
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03668/08-26 Лист7/10.1/5497-19
Про стан оплати пільг і субсидій за 
житлово-комунальні послуги

106
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03669/08-26 Лист7/11.3/5498-19
Про зняття з контролю листа від 14.11.2018 № 
7/11.1/12483-18

107
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03689/08-27 Лист7/14.2/5155-19
Про протокол засідання Комітету доступності від 
15.03.2019

108
28.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03749/08-39 Лист7/36.2/5640-19
Про онлайн-нараду з питань проведення 
стратегічної екологічної оцінки 23.04.2019

109
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03511/08-28 Лист6302/0/2-19/47
Про проведення Всеукраїнської селекторної наради 
щодо ефективного функціонування спеціалізованих 
служб підтримки постраждалих осіб від 
домашнього насильства 04.04.2019

110
29.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ 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
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Форма зберігання 
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03523/08-28 Лист6280/0/2-19/61
Про сприяння особам з інвалідністю особам 
похилого віку у вільному виборі лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу

111
29.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03744/08-28 Лист6686/0/2-19/54
Про погодження проекту наказу "Про внесення 
змін до Порядку здійснення нагляду за 
додержанням вимог законодавства під час 
призначення та виплати пенсій..."

112
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

03509/08-20 Лист07010-05-6/9001
Про надання інформації щодо видатків на 2019 рік 

113
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03690/08-20 Лист26040-12/2-6/94
Про надання рекомендацій щодо верифікації 
субсидій

114
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

03550/08-21 Лист01-03-19/00898
Про визначення департаменту реєстраційних 
послуг  Запорізької міської ради зберігачем 
інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого 
майна, розташованих на території Запорізької 
області

115
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03622/08-43 Лист01-03-27/00966
Про нагородження Великого О.І.

116
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03770/08-20 Лист01/03-23/00995
Про виділення коштів на видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики

117
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ 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
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адресата
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МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

03674/08-35 Лист01-0926/40-1
Про відкриття 11.04.2019 Центру допомоги жінкам, 
постраждалих від насильства

118
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03675/08-35 Лист01-0883/30-1
Про проведення державної атестації КП "Дитячого 
оздоровчого центру "Червона гвоздика" БМР

119
28.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03733/08-35 Лист01-0941/40-1
Про відкриття 11.04.2019 Центру допомоги жінкам, 
постраждалих від насильства

120
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

03723/08-20 Лист01-20/603
Про виділення коштів з місцевого бюджету на 
співфінансування об'єктів

121
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

03583/08-26 Лист08/21-456
Про надзвичайну ситуацію на каналізаційній 
насосній станції м. Дніпрорудне

122
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03707/08-08 Депутатське звернення154
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про пропозицію щодо використання коштів на 
будівництво дитячого майданчика на території КЗ 
"Запорізький обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій" ЗОР

123
04.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада
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03487/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2018 році заходів регіональної цільової програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2012 №10 (зі змінами)

124
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03491/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2018 році Програми забезпечення житлом 
учасників АТО Запорізької області на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 №67 (зі змінами)

125
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03492/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)36
Про звіт облдержадміністрації щодо реалізації у 
2018 році обласної програми "Молодій запорізькій 
родині - доступне житло" на 2018 - 2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 №66

126
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03493/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)37
Про звіт облдержадміністрації щодо стану у 
виконання Програми сприяння створенню 
ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2018-2020 роки, яка 
затверджена рішенням Запорізької обласної ради 
від 30.11.2017 №53, за 2018 рік

127
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03494/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)38
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми з пошуку і впорядкування місць 
поховань жертв війни та політичних репресій у 
Запорізькій області на 2014-2018 роки, яка 
затверджена рішенням Запорізької обласної ради 
від 31.10.2013 №10, за 2014-2018 роки

128
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03495/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)39
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання в 
2018 році обласної Програми збереження та 
відтворення родючості грунтів у Запорізькій 
області на 2014-2018 роки

129
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03496/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)40
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
обласної Програми розвитку галузі молочного 
скотарства в сільськогосподарських підприємствах  
та сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативах Запорізької області на 2014-2018 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 20.03.2014 №20 (зі змінами) 

130
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03497/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)41
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2018 році Програми розвитку галузі вівчарства в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької 
області на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 28.05.2015 №15 (зі 
змінами)

131
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03498/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)42
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання у 
2018 році Програми розвитку лісового фонду 
Запорізької області на період до 2022 року

132
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03499/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)43
Про хід виконання у 2018 році Регіональної 
програми створення містобудівного кадастру 
Запорізької області на 2014-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.10.2013 №12 (зі змінами)

133
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03500/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)44
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання Програму підтримки 
розвитку об`єднаних територіальних громад 
Запорізької області на 2018 рік, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 
№53

134
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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03501/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)45
Про хід виконання обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки (за 2018 рік) затвердженої 
рішенням обласної ради від 06.04.2017 №64

135
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03502/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)46
Про хід виконання Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки (за 2018 рік), затвердженої 
рішенням обласної ради від 26.01.2017 №58, зі 
змінами

136
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03503/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)47
Про хід виконання обласної цільової програми 
"Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки" (за 
2018 рік), затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 №65 (зі змінами)

137
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03504/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)48
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2018 році 
Програми сприяння розвитку інформаційної галузі 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.03.2016 №2 (зі змінами)

138
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03505/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)49
Про звіт Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо виконання в 2018 році 
Програми підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
205-2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 05.03.2018 №8 (зі змінами)

139
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03506/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)50
Про хід виконання Програми правової освіти 
населення Запорізької області на 2018-2020 роки 
(за 2018 рік), затвердженої рішенням обласної ради 
від 01.03.2018 №59

140
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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03507/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)51
Про звіт обласної державної адміністрації про хід 
виконання у 2018 році Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 №60, зі змінами

141
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03508/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)52
Про хід виконання обласної Програми розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу та туризму в 
Запорізькій області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.04.2016 №1, зі змінами

142
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03553/08-54 Лист1602/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення коштів на приведення споруд 
установи до екологічних норм

143
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03560/08-54 Лист1492/01-11
К.-ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП 
В ЗАП. ОБЛ.
Про надання інформації щодо виділення коштів ДП 
"К. -Дніпровське лісове господарство" у 2018 році

144
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03561/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)53
Про хід виконання у 2018 році Програми підтримки 
розвитку культур національних меншин у 
Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 №61

145
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03562/08-54 Рішення55
Про внесення змін до бюджетних призначень

146
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03563/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)54
Про внесення змін до обласної Програми 
організаційного забезпечення діяльності судів 
Запорізької області на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 06.04.2017 №55, зі змінами та доповненнями

147
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03564/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)56
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 №54 (зі змінами та доповненнями)

148
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03565/08-54 Рішення63
Про обстеження технічного стану каналізаційних 
колекторів, які експлуатує комунальне 
підприємство "Облводоканал" Запорізької обласної 
ради

149
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03567/08-54 Лист01-26/0303
Про співфінансування проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

150
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03618/08-54 Рішення26
Про передачу майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області, в позичку КУ "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР для розміщення сателітного 
відділення для проведення амбулаторного 
гемодіалізу

151
28.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03619/08-54 Рішення58
Про додержання та виконання вимог законодавства 
у сферах цивільного захисту, техногенної та 
пожежної безпеки об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області

152
28.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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03638/08-54 Лист1652/01-11
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання 
спеціалізованої техніки для транспортування 
побутових відходів

153
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03639/08-54 Лист1263/01-27
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ "МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ"
Про поширення виставкових проектів в області

154
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03640/08-54 Лист1640/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів на фінансування витрат по 
утриманню Фонду

155
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03641/08-54 Лист1677/01-11
КУ "ПРЕСЛАВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на корегування ПКД

156
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03642/08-54 Рішення32
Про надання згоди на передачу окремого 
індивідуально визначеного майна

157
28.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03643/08-54 Рішення33
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 20.12.2018 №44 "Про надання згоди на 
передачу окремого індивідуально визначеного 
майна"

158
28.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03655/08-54 Лист06-Ко-110-2
ГО "СІЧОВА ДОПОМОГА"
Про порушення прав бездомних запоріжців

159
01.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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03704/08-54 Лист1102/01-26
Про підготовку проектів рішень щодо звітів 
виконання обласних програм

160
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03708/08-08 Депутатський запит1508/01-07
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про недопущення створення штучних обмежень 
жителям Запорізької області в отриманні 
процедури гемодіалізу

161
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03727/08-54 Лист1512/01-27
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про включення заходу до Комплексної програми  
розвитку малого та середнього підприємництва

162
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03728/08-54 Лист1556/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про оплату праці тренерів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

163
04.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03780/08-54 Лист1586/01-13
Про реформування КЗ "Кам'янсько-Дніпровська 
загальноосвітня школа-інтернат"

164
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

03532/08-22 Лист001-68/4998
Про доступ до електроустановок ТОВ "ЗТМК"

165
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03533/08-22 Лист001-68/4981
Про доступ до електроустановок ТОВ "ЗТМК"

166
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03534/08-22 Лист001-68/4966
Про доступ до електроустановок ТОВ "ЗТМК"

167
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03535/08-22 Лист001-68/4995
Про доступ до електроустановок ТОВ "ЗТМК"

168
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03646/08-22 Лист001-68/5147
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

169
01.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03702/08-22 Лист001-68/5252
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

170
02.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03709/08-22 Лист001-55/4929
Про сплату за відпущену електричну енергію

171
28.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03772/08-22 Лист001-55/4922
Про недопущення відключення ПрАТ "Завод 
напівпровідників" від електропостачання

172
28.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

03721/08-43 Лист1/09-17-164
Про нагородження Алексєєва М.І.

173
02.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03722/08-43 Лист1/09-17-166
Про нагородження Осервасера М.Я.

174
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

03761/08-43 Лист35/771
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Гудименка А.О. (та інші)

175
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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03764/08-48 Лист3/33/25-793
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про виконання завдань щодо забезпечення 
публічної безпеки

176
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Господарський суд

03513/08-49 Ухвала908/2155/18
Про розірвання договору  з ТОВ 
"Запорожграндтранс-1"

177
26.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03517/08-49 Ухвала908/2155/18
Про розірвання договору за позовом Запорізької 
обласної державної адміністрації 

178
26.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька АЕС

03705/08-22 Лист10-31/7023
Про виділення коштів для проведення ямкового 
ремонту дороги

179
01.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03546/08-40 Лист26
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

180
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03612/08-22 Лист01/70
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

181
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03626/08-22 Лист02/04-19
ТОВ "СПЛАВРЕСУРС"
Про не обстеження ТОВ "Сплавресурс"

182
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03647/08-40 Лист06/07
ТОВ "ДОЛИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, надання земельної 
ділянки в оренду
 
**** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 08.04.2019 
№ 191***

183
01.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03648/08-40 Лист07/07
ТОВ "ДОЛИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, надання земельної 
ділянки в оренду

**** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 08.04.2019 
№ 191****

184
01.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03684/08-40 Лист110/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про припинення юридичної особи 
землекористувача ПАТ "Азовські мастила і олива"

185
29.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03703/08-22 Лист459
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про довідку щодо закупівлі та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на спецаукціонах

186
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03720/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про відзив на апеляційну скаргу за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури

187
01.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03739/08-48 Лист436
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про встановлення та доведення мобілізаційного 
завдання

188
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03779/08-40 Лист98-04/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою

189
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03781/08-40 Лист01-21/41
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування Державного акту на право 
постійного користування землею

190
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03782/08-40 Лист01-21/42
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про скасування Державного акту на право 
постійного користування землею

191
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03792/08-40 Лист11/02
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ-2015"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

192
11.02.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03529/08-22 Листб/н
ОООО "ЭТАЛОН-1"
Про призначення тимчасовим перевізником ТОВ 
Єталон-1"

193
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03530/08-22 Лист25
ООО "ЄТАЛОН-1"
Про перевірку підприємства для участі у конкурсі з 
перевезення пасажирів

194
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03537/08-22 Лист8
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про перевірку ТОВ "Сігматранс"

195
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03621/08-22 Лист385
ПП "РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Про включення до складу комісій, що проводять 
конкурс на право перевезень пасажирів

196
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

29



№
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

03673/08-39 Лист616/11-04-02/ви
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про узгодження документів для отримання дозволу 
на викиди для підприємства

197
29.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03724/08-25 Лист281/03-2019
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про погодження проекту будівництва 
пасажирського терміналу

198
28.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03734/08-42 Лист43
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА 
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про вирішення конфліктної ситуації в 
Новомиколаївській РДА

199
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03785/08-48 Лист57/П-Б
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про випробування безпілотних апаратів

200
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

03559/08-20 Лист07/0428
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати

201
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03654/08-26 Лист04/0454
Про встановлення економічно обгрунтованих 
тарифів на послуги з водопостачання

202
01.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03629/08-35 Лист29/03
ОБЛАСНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДЯ"
Про організацію відпочинку дітей з інвалідністю

203
29.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03661/08-35 Лист18-3
ЗОГО "ФЛОРЕНС"
Про запрошення на концерт "Світ великих 
сердець-10" 18.04.2019

204
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03663/08-40 Лист3/04/19
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА АСОЦІАЦІЯ 
ФЕРМЕРІВ"
Про вирішення питання земель, на яких працювали 
фермери

205
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03683/08-44 Лист14
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про встановлення Дня Національної Пам'яті 29 
серпня

206
27.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03725/08-44 Лист4/19
РАДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗОДА
Про внесення змін до складу Ради

207
04.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03771/08-44 Лист17
ГО "КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ..."
Про придбання оргтехніки

208
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

03549/08-22 Лист16
КП "СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ" С. 
ПОЛТАВКА ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про переоформлення ліцензії з централізованого 
водопостачання та водовідведення на безстрокову

209
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03706/08-26 Лист01-12/523-01
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про анулювання ліцензій на водопостачання та 
теплопостачання

210
01.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди
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03712/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 23.04.2019

211
28.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

03717/08-43 Лист45
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
Про присвоєння почесного звання Вакульській 
Т.Ф.

212
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03658/08-25 Лист1901
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про недоліки ремонту харчоблоку лікарні 

213
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03769/08-33 Лист01/1350
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення путівок в санаторій

214
01.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

03528/08-43 Лист371
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про присвоєння почесного звання Колесникову 
Д.В.

215
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03602/08-40 Лист243/01
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
Про передачу земельних ділянок у постійне 
користування

216
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03605/08-21 Лист01-11/105
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про передачу туристичної бази "Хортиця"

217
28.01.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

32
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03607/08-43 Лист01.01-22/427
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Череп А.В.

218
15.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03609/08-43 Лист01-14/277
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про присвоєння почесного звання Гордієнко Н.М.

219
05.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03610/08-43 Лист01-14/303
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про присвоєння почесного звання 
Поздняковій-Кирбят'євій Е.Г.

220
12.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03631/08-32 Лист01.01-23/523
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про вступників до магістратури зі спеціальності 
"Публічне управління та адміністрування" 2019 
року

221
29.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

03645/08-26 Лист46-1182/0/2-19
Про звернення ТОВ "Спеціалізоване товариство 
"Пошук-Дніпро" щодо пошуку Пілявського О.Є.

222
28.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Львівська ОДА

03575/08-35 Лист2/22-2333/0/2-19
Про оздоровлення та відпочинок дітей у Львівській 
області

223
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03653/08-16 Лист46-01/1179
(В. Кондратюк) ГО "БЕРДЯНСЬКА 
РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
Про проведення Азовського міжнародного 
фестивалю творчості людей з інвалідністю "Повір у 
себе"

224
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03757/08-16 Лист44-01/933
(С. Марченко) ТОВ НВП "ПІНТ"
Про протиправні дії посадових осіб Департаменту 
екології та природних ресурсів ЗОДА

225
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03758/08-16 Лист46-01/1193
(В. Кондратюк) Про протиправні дії Вільнянської 
РДА щодо викупу земельних ділянок, які 
перебувають у власності фізичних осіб, для 
передачі в оренду ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

226
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03759/08-16 Лист44-01/980
(С. Марченко) ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
МЕДІА-ЦЕНТР"
Про недопущення до аудиторій Запорізького 
обласного центру молоді для проведення публічних 
заходів

227
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Президент України

03527/08-02 Указ92/2019
Про одноразову грошову винагороду особам, яким 
присвоєно звання Герой України за здійснення 
визначеного геройського вчинку

228
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03751/08-02 Указ99/2019
Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та 
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 
України

229
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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03652/08-16 Лист32-07/676
Про фінансування закладів інституційного догляду 
та виховання дітей у 2019 році

230
29.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

03791/08-22 Лист0736/01-43
Про зміну категорії об'єкту базування маломірних 
суден

231
02.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

03586/08-42 Лист01.1-16/0256
Про погодження звільнення Спахі В.М.

232
01.04.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03718/08-42 Лист01-40/377
Про звільнення Задорожної Н.В.

233
02.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03740/08-42 Лист01-40/363
Про погодження призначення Гузенка В.А.

234
28.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03741/08-42 Лист01-40/364
Про погодження звільнення Гузенка В.А.

235
28.03.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03742/08-42 Лист01-40/381
Про погодження звільнення Кірпіченка Є.Ф.

236
02.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

03688/08-28 Лист3274/01-33
Про виконання рішення обласного 
координаційного комітету сприяння зайнятості 
населення

237
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

03686/08-43 Лист01-01-16/0243
Про нагородження Лютого А.Ф.

238
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація
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03589/08-42 Доповідна запискаб/н
Про затвердження штатного розпису

239
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

03600/08-08 Депутатське звернення6
Про будівництво обласного підприємства з 
переробки твердих побутових відходів

240
27.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03601/08-08 Депутатське звернення44
Про проектування полігону твердих побутових 
відходів на території Скельківської сільської ради

241
27.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Вільнянська райрада

03557/08-40 ЛистКо-08
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про надання земельних ділянок для  розміщення та 
будівництва кар'єру з видобування корисних 
копалин

242
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольска райрада

03544/08-40 Лист01-18/42
Про передачу земельної ділянки у спільну власність 
територіальних громад Мелітопольського району

243
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Пологівська райрада

03649/08-08 Депутатське звернення33
Про фінансування робіт з реконструкції та 
капітального ремонту доріг Пологівського району

244
21.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

03536/08-30 Лист185
ФРУКТОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

245
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03556/08-22 ЛистКо-32/02-06-05
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про маршрути громадського транспорту 

246
21.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03558/08-20 Лист372
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС на 
2019 рік

247
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03568/08-30 Лист185
ФРУКТОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

248
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03628/08-40 Лист01-31/215
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у вирішенні питання погашення 
зобов`язання ДУ "Дружелюбівський виправний 
центр (№1) зі сплати земельного податку

249
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03633/08-20 Лист02-02-16/96
ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про стягнення орендної плати за землю

250
28.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03676/08-08 Депутатське звернення1-03/19
ДЕПУТАТ НАТАЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ КАРЕВІЧ 
В.В.
Про підписання договору на перевезення пасажирів 
з ТОВ "Фенікс Авто"

251
25.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03677/08-08 Депутатське звернення1-03/19
ДЕПУТАТ НАТАЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
АЛЕКСЕЄВ О.Л.
Про підписання договору на перевезення пасажирів 
з ТОВ "Фенікс Авто"

252
25.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03678/08-08 Депутатське звернення1-03/19
ДЕПУТАТ НАТАЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
ПЕКУЛЬСЬКА А.В.
Про підписання договору на перевезення пасажирів 
з ТОВ "Фенікс Авто"

253
25.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03679/08-08 Депутатське звернення1-03/19
ДЕПУТАТ НАТАЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
ШУЛЬГАЙ А.О.
Про підписання договору на перевезення пасажирів 
з ТОВ "Фенікс Авто"

254
25.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03680/08-08 Депутатське звернення1-03/19
ДЕПУТАТ НАТАЛІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ЛЕОНОВ 
О.О.
Про підписання договору на перевезення пасажирів 
з ТОВ "Фенікс Авто"

255
25.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

03587/08-22 Доповідна запискаб/н
Про проведення перевірок достовірності 
інформації, викладеної 
перевізниками-претендентами в документах для 
участі у конкурсах з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування, 
які відбудуться 22.04.2019 та 26.04.2019

256
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

03599/08-40 Лист13-8-0.3-1570/2-
Про передачу земельних ділянок

257
28.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області
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 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03736/08-18 Лист08/03.1-03/3223
Про співробітництво з КУ "Запорізький обласний 
контактний центр" щодо проведення 26.04.2019 
гарячої телефонної лінії

258
04.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03531/08-46 Лист667вх/01/08-201
Про консервацію блокпостів у м.Бердянськ

259
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03623/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

260
28.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03624/08-49 Ухвала908/328/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

261
26.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03625/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

262
28.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

03547/08-40 Лист16/316
Про припинення користування земельною 
ділянкою

263
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03566/08-22 Лист13/324
Про вирішення питання щодо процедури закупівель 
по експлуатації утримання автомобільних доріг

264
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03603/08-44 Лист01-12/79
Про участь у засіданні Президії 11.04.2019

265
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
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03604/08-43 Лист02-12/81
Про нагородження переможців конкурсу на кращий 
колективний договір

266
01.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

03713/08-49 Лист22з-/807/47/19
Про копію постанови колегії суддів судової палати 
з розгляду цивільних справ

267
27.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03719/08-48 Лист643
Про організацію навчальних зборів 14-23.05.2019

268
04.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03729/08-48 Лист628
Про проведення інструкторсько-методичного 
заняття 10.04.2019

269
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03731/08-48 Лист627
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.01.2019 № 27

270
03.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03738/08-48 Лист625/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
в Запорізькому авіаційному коледжі ім. О.Г. 
Івченка

271
02.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03778/08-48 Лист660
Про участь в урочистих проводах призовників 
09.04.2019

272
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

03666/08-21 Лист51-р
Про засідання Запорізької регіональної ради 
підприємців

273
03.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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03715/08-49 Лист280/1134/19
Про виклик до суду на 23.04.2019 у справі за 
позовом ДОР Гришина Я.В.

274
04.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03716/08-49 Листб/н
Про адміністративний позов у справі Бикова Д.О.

275
19.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03617/08-40 Лист14/09
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про державну реєстрацію земельної ділянки

276
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03632/08-49 Лист2100/03
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про додаткове авансування витрат на організацію 
та проведення виконавчих дій

277
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03790/08-28 Лист5729/02
ЦЕНТРАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про довідку щодо стажу роботи та заробітну плату 
Полубінської (Соломкіної) В.М.

278
05.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

03627/08-42 Лист128
Про надання інформації щодо підготовки і 
підвищення кваліфікації державних службовців 

279
02.04.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

03543/08-46 Лист1-710-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про витребування та повернення у власність 
держави земельної ділянки Кулієвим В.Е.

280
22.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03682/08-46 Лист1-0512-1
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволу на 
спеціальне водокористування ФОП Чубуклієвій 
Н.О.

281
29.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03685/08-46 Лист36/1-1837вих-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо узгодження проектів 
землеустрою Департаментом екології та природних 
ресурсів ЗОДА

282
03.04.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03730/08-46 Лист115-1327вих-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання переліку діючих договорів оренди 
нерухомого майна навчальних закладів

283
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03539/08-46 Лист16-124вих-19
Про проведення перевірок щодо додержання вимог 
Законів України із гарантування засудженим права 
на охорону здоров'я 01.04.2019-05.04.2019

284
28.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

03710/08-46 ЛистН-21/464
Про вжиття заходів щодо недопущення незаконних 
втручань в роботу регіональної філії

285
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

03611/08-46 Лист2196/39/107/01-2
Про участь у засіданні обласної комісії з питань 
заборгованості із заробітної плати

286
29.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03526/08-46 Лист59/6/3-426нт
Про припинення роботи шлюзу через греблю  
Дніпровської ГЕС

287
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03696/08-46 Лист59/3/3-558нт
Про надання інформації стосовно Войціховського 
І.М.

288
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03697/08-46 Лист59/3/3-559нт
Про надання інформації стосовно Войціховського 
І.М.

289
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03698/08-46 Лист59/3/3-563нт
Про надання інформації стосовно Мардара В.К.

290
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03699/08-46 Лист59/3/3-562нт
Про надання інформації стосовно Мардара В.К.

291
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03700/08-46 Лист59/3/3-561нт
Про надання інформації стосовно Пайзулаєва С.А.

292
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03701/08-46 Лист59/3/3-560нт
Про надання інформації стосовно Пайзулаєва С.А.

293
29.03.2019від

№
від 04.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03760/08-46 Лист59/27/86н/т
Про пришвидшення процесу передачі земельних 
ділянок новим власникам майнових комплексів

294
01.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03634/08-45 Лист21-28-2983
Про організацію роботи відділів ведення 
Державного реєстру виборців

295
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03635/08-45 Лист21-28-2984
Про організацію роботи органів реєстрації

296
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03750/08-07 Постанова747
Про використання форм і зразків виборчих 
документів під час організації підготовки та 
проведення повторного голосування з виборів 
Президента України

297
02.04.2019від

№
від 05.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

03613/08-21 Лист1978/0/20-19
Про проекти регуляторних актів у 2019 році

298
29.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

03569/08-31 ЛистВих-ЦА-15.5/18
Про надання інформації щодо здійснення 
господарської діяльності ФОП Північенко О.О.

299
27.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

03637/08-28 Лист2747/1/4.4-ДП-1
Про відзначення у 2019 році Дня охорони праці 

300
02.04.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

03651/08-20 Лист2507/9/28-10-47-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про сплату податку ТОВ "Компанія Меттек"

301
01.03.2019від

№
від 03.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

03521/08-51 Лист69
Про проведення планових регламентних технічних 
робіт 

302
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

03588/08-42 Лист23-11/34
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у 2020 році

303
28.03.2019від

№
від 02.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг
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Форма зберігання 
документа

03538/08-22 Лист3252/17.1.1/7-19
Про проведення засідання НКРЕКП 29.03.2019 в м. 
Київ

304
26.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

03584/08-41 Лист833/02.0-7
Про участь  у україно-австрійському економічному 
форумі 20.05.2019 у м. Відень, Австрія

305
29.03.2019від

№
від 01.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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

45


