
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.03.19 по 29.03.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

03040/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Білецької В.Г.

1
21.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Відділ юридичний

03449/08-46 Доповідна запискаб/н
Про розроблення проекту розпорядження щодо 
внесення змін до Регламенту облдержадміністрації

2
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

02932/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про преміювання Гордієнка В.В. за лютий 2019 
року

3
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03011/08-42 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ 
Про встановлення надбавки Литвиненко В.А. за 
березень місяць

4
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03012/08-42 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ 
Про преміювання Литвиненко В.А. за лютий місяць

5
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03041/08-20 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент 
житлово-комунального господарства)
Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 
рік

6
21.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03093/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про преміювання Барановської М.В. за лютий 2019 
року

7
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03121/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент фінансів)
Про преміювання Медвідя С.М. за лютий 2019 року

8
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03152/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про встановлення надбавки Мороко В.В. на 
березень 2019 року

9
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03153/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про оплату проїзду дітей пільгових категорій та 
супроводжуючих їх осіб до МДЦ "Артек" та УДЦ 
"Молода гвардія"

10
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03249/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент економіки)
Про преміювання Матвіїшиної О.Є. за лютий 2019 
року

11
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03251/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про преміювання Клименко В.І. за лютий 2019 
року

12
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

03252/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про нагородження колективу КЗОЗ "Міська 
стоматологічна поліклініка № 3"

13
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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03253/08-29 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про перелік обласних комунальних установ, 
закладів культури, мистецтва, навчальних закладів, 
будівлі яких необхідно обладнати засобами 
протипожежної безпеки

14
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03288/08-42 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ
Про преміювання Литвиненка В.А., Бєлєвцова С.В. 
за лютий 2019 року

15
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

03295/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про преміювання Барановської М.В., Шлеї В.В. за 
лютий 2019 року

16
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03435/08-20 Доповідна запискаб/н
(Е. ГУГНІН) Департамент соціального захисту
Про збільшення обсягу асигнувань

17
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

03104/08-31 Доповідна запискаб/н
А. БОЙКО (Державний архів Запорізької області)
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору для оплати послуг зі збирання, вивезення 
та захоронення ТВП

18
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03169/08-01 Закон України2687-VIII
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2019 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

19
26.02.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03170/08-01 Закон України2692-VIII
Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про 
виконання заходів, які стосуються угод про 
оподаткування, з метою протидії розмиванню бази 
оподаткування та виведенню прибутку з-під 
оподаткування

20
28.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03171/08-01 Закон України2696-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік"

21
28.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03172/08-01 Постанова2701-VIII
Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України для проведення 
розслідування відомостей щодо нападів на 
Катерину Гандзюк та інших громадських активістів

22
28.02.2019від

№
від 25.03.2019
№ паперовий паперова

03173/08-01 Постанова2702-VII
Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України для проведення 
розслідування відомостей щодо нападів на 
Катерину Гандзюк та інших громадських активістів

23
28.02.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02921/08-08 Депутатське звернення04-25/15-265(50
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про медичну допомогу гр. Турчук І.С.

24
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03034/08-08 Депутатське звернення04-23/03-342
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Збалансований розвиток людського капіталу в 
Україні: завдання освіти і науки" 10.04.2019

25
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

03154/08-08 Депутатське звернення04-35/17-2085
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ТА 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про надання матеріальної допомоги гр. Шрамко 
М.Р. на проходження курсу ерготерапії

26
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

03228/08-08 Депутатське звернення04-33/10-338(58
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про оплату праці тренерів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

27
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03229/08-08 Депутатське звернення04-23/13-348
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про фінансування будівництва внутрішньої 
вбиральні в Наталівському НВК

28
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03407/08-08 Депутатське звернення04-25/15-295(57
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про звернення Шрамко М.Р. щодо сприяння у 
наданні матеріальної допомоги на лікування

29
21.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03410/08-08 Депутатське звернення04-13/10-501(38
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про фінансування реалізації заходів з розвитку 
автомобільних доріг за рахунок залишків коштів, 
отриманих в рамках експерименту

30
22.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

02850/08-08 Депутатське звернення2092691
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про забезпечення медичними препаратами 
Казаченка С.І.

31
04.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02851/08-08 Депутатське звернення2092683
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на операцію Власенко В.Ф.

32
04.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

02852/08-08 Депутатське звернення2092781
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на операцію Жуковій О.Л.

33
06.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02853/08-08 Депутатське звернення009
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ЗА ДУХОВНІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ ТА 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Про підтримку резолюції Всеукраїнського форуму 
сім'ї

34
11.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

02905/08-08 Депутатське звернення524-47/23
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ПИТНА ВОДА"
Про надання інформації щодо будівництва та 
реконструкції спортивних басейнів

35
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03143/08-08 Депутатське звернення2267
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про допомогу на отримання житла гр. Ріста С.В.

36
11.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

03178/08-08 Депутатське звернення20 93151
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на проведення операції гр. Кулініч 
В.С.

37
19.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03186/08-08 Депутатське звернення20 93107
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Кривенко Л.О. щодо об'єднання 
травматологічного та ортопедичного відділень 
Запорізької міської лікарні № 9

38
15.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03187/08-08 Депутатське звернення416-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про ситуацію що склалася навколо бази відпочинку 
"Меліоратор"

39
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03385/08-08 Депутатське звернення16/180
НДУ КОЛЄСНІКОВ Д.В.
Про реалізацію програм зі стимулювання 
використання промислових відходів у будівельній 
галузі та галузі дорожнього будівництва

40
22.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

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

03079/08-15 Лист11/03-005
ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про виділення приміщення для громадської 
приймальні

41
11.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

03193/08-15 Лист21.1/8-С330450.
Про розгляд звернення Сомової Н.М. щодо 
влаштування її матері до геріатричного пансіонату

42
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

03189/08-40 Лист107.26-65/24688/
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою 

43
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03469/08-20 Лист107.33-09/64/210
АТ "ОЩАДБАНК"
Про відкриття рахунку із спеціальним режимом 
ПАТ "Василівкатепломережа"

44
11.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

02995/08-33 Лист07-3/19
ГО "АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ 
МЕДИЦИНИ"
Про участь у Форумі "Школа Сімейного Лікаря" 
22.03.2019 (м. Київ)

45
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

02906/08-41 Лист02-5/180
ГОМЕЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ
Про участь в економічному форумі 24.05.2019 
(Республіка Білорусь)

46
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

02907/08-41 Лист2
ПРЕДСТАВНИЦТВО "МАРУБЕНІ 
КОРПОРЕЙШН" В УКРАЇНІ
Про робочу зустріч (25-29.03.2019; 08-12.04.2019)

47
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03144/08-41 ЛистARES(2019)176
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ
Про сприяння в організації візитів

48
11.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02826/08-38 Лист27/1
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ФОЛІО"
Про оновлення книжкового фонду бібліотек

49
11.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02829/08-41 Лист92
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ"
Про участь у практикумі "Угода про вільну 
торгівлю між Україною та Ізраїлем" 09.04.2019 (м. 
Київ)

50
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02854/08-22 Лист01/12
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінарів 10-11.04.2019 та 
17.04.2019 в м. Київ

51
12.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02855/08-32 Листб/н
ТОВ "ЕЛІЗ ЛАБС"
Про облаштування кабінетів навчальних та 
дошкільних закладів

52
22.02.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02864/08-22 ЛистЦЦЛ-13/197
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про перевезення груп пасажирів, дітей, соціально 
незахищених категорій населення, які здійснюють 
поїздку до місць оздоровлення та відпочинку

53
11.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02868/08-22 Лист32
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення 02.04-05.04.2019 комплексного 
виставкового заходу м.Київ

54
25.02.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02870/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО МІТАСОВА М.І.
Про надання інформації щодо земельної ділянки

55
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02899/08-41 Лист118/2019
КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ЯКІСТЬ 
ГАРАНТОВАНО"
Про проведення 16.04.2018 Міжнародного ярмарку 
грантів, кредитів та інвестицій м.Київ

56
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02900/08-39 Листб/н
ТОВ "ІНВЕСТКОРП УКРАЇНА АГРО"
Про співробітництво

57
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02903/08-23 Лист63/15
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про надання приміщення для проведення тренінгу 
для землевпорядників 21-23.03.2019 (м. Запоріжжя)

58
06.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02933/08-32 Лист359/8
КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. ІВАНА 
БОГУНА
Про проведення Дня відкритих дверей 29.03.2019

59
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02972/08-22 Лист71
ТОВ "ЕНЕРГОЕКОГРУП"
Про узгодження довідки щодо реалізації 
скрапленого газу

60
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02979/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ЯЦЕНКО Д.В.
Про відповідь на пояснення третьої особи

61
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03000/08-21 Лист105
ДП "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ"
Про кандидатуру до складу комісії зі списання 
основних фондів ДП "УАТК"

62
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03004/08-40 Лист63-03/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди землі

**** ВИДАНО РОЗПОРЯЛДЖЕННЯ ВІД 
08.04.2019 № 189***

63
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03032/08-39 Лист82/6
УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ 
Про систему грозо-шквалопеленгації та 
попередження

64
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03033/08-37 Лист17
ДП " ПРЕМ'ЄР ЕКСПО"
Про участь у круглому столі "Розвиток круїзного 
туризму в Україні" 27-29.03.2019 (м.Київ)

65
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03058/08-49 Адвокатський запит01
АДВОКАТ МУЛЯВА І.Є.
Про надання інформації щодо шкіл, які не мають 
внутрішніх туалетів

66
18.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03073/08-42 Лист03-10-2-169
ДРІДУ НАДУ
Про список випускників інституту у 2019 році

67
18.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03074/08-42 Лист03-10-2-149
ДРІДУ НАДУ
Про прийом на навчання у 2019 році

68
18.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03078/08-21 Лист10-03/19
ФОП ГРИГОР'ЄВА Т.М.
Про участь у засіданні комісії щодо списання 
відсутнього майна Б/О "Альбатрос"

69
18.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03081/08-40 Лист31
ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

70
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03182/08-22 Лист19М-032041
НВП "МІСТІМ"
Про впровадження технологій для збільшення 
терміну експлуатації доріг

71
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03235/08-49 Лист280/4710/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про постанову суду у справі ТОВ "Запорізька 
перевізна компанія"

72
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03236/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

73
19.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03237/08-49 Лист280/4992/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про розгляд апеляційної скарги Заболотної Н.О.

74
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03269/08-22 Лист17-2-02/4
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ 
УКРАЇНИ
Про відкриття навігації для маломірних суден

75
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03278/08-22 Лист539
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

76
21.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03286/08-26 Лист2603-3/12
ДП "ТШГ АГ УКРАЇНА"
Про комунальну техніку для прибирання доріг та 
вулиць

77
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03308/08-37 ЛистВИХ-1048/0/2-1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Про участь у міжобласному фестивалі "Діти 
вивчають країну" (червень-вересень 2019 року)

78
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03331/08-22 Лист45
АТ "УКРГАЗТЕХНІКА"
Про співпрацю

79
14.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03360/08-22 Лист24
АФ "ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП"
Про презентацію автобусу 28-29.03.2019

80
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03375/08-23 Лист83
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про проведення тренінгу для землевпорядників 
04.04.2019 (м. Запоріжжя)

81
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03418/08-46 Лист3272вих-19
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Про перевірку суб'єктів господарювання під час 
проведення тендерних закупівель

82
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03420/08-22 Лист19/005
ТОВ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ"
Про пропозицію  щодо впровадження  системи 
GPS-навігаційних датчиків

83
22.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12
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03432/08-41 Лист03/19
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА "GIZ"
Про участь у семінарі "Внутрішнє переселення в 
зоні конфлікту: найкраща практика з України" 
15.05.2019 в м. Брюссель

84
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03433/08-41 Лист135/3
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення навчання із застосування 
інвестиційних інструментів в громадах 
25-26.04.2019 в м. Запоріжжя

85
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03436/08-40 Листб/н
ФОП ШКАРУПА В.В.
Про подовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки водного фонду

86
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03448/08-22 Листб/н
ФОП ГОНЧАРОВ В.М.
Про проведення перевірки у зв'язку з участю у 
конкурсі на перевезення пасажирів

87
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03465/08-22 Лист52
ЧП "ТРАНСАГРО"
Про проведення перевірок 

88
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03466/08-22 Лист31/1
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про зміни в договорі на право обслуговування 
автобусних маршрутів 

89
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Партії та громадські організації

03423/08-44 Лист16/Z
ГО "СВ-ПЛАТФОРМА"
Про взаємодію з реалізації заходів з реабілітації 
учасників АТО 

90
27.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Посольства
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03082/08-41 Лист6168/200-298
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В КОРОЛІВСТВІ 
МАРОККО
Про просування продукції українських виробників

91
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

02884/08-49 Ухвала908/72/18
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр"

92
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02885/08-49 Ухвала908/26/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агрос-М"

93
11.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03137/08-49 Ухвала910/233/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛУ суду у справі за позовом ТОВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

94
11.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03217/08-49 Лист11335/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копії ухвали за позовом Глінського 
А.І.

95
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03218/08-49 Ухвала908/425/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов ГО "Рідна Земля Запорізька"

96
19.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03450/08-49 Лист808/4077/17(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Агрос-М"

97
25.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Кабінет Міністрів України

02833/08-06 Доручення30178/235/1-05
(В. Кириленко) Про стан виплати зарплати 
педагогічним працівникам

98
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02834/08-17 Лист5559/0/2-19
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про сприяння поширенню 
інформації в рамках інформаційної компанії 
"Євроінтеграція: сила можливостей"

99
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

02835/08-17 Лист5480/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення ГО "Асоціація 
журналістів Мелітополя" щодо неефективної 
діяльності акціонерного товариства "Укрпошта"

100
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02836/08-03 Розпорядження141-р
Про внесення змін у додаток 7 до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 
14

101
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02837/08-03 Постанова208
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 березня 2018 р. № 214

102
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

02838/08-03 Постанова207
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2016 р. № 719

103
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

02839/08-03 Постанова215
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 15 липня 1997 р. № 765 і від 2 березня 
2016 р. № 285

104
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02909/08-06 Доручення631/5/1-19
(В. Кириленко) Про результати аудиту 
ефективності використання коштів на надання 
загальної середньої освіти

105
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02910/08-06 Доручення3066/28/1-19
(П. Розенко) Про забезпечення права осіб з 
інвалідністю під час виборчого процесу

106
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02926/08-06 Доручення8570/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про звернення гр. Кривенко Л.О. щодо збереження 
відділення ортопедії Запорізької міської 
багатопрофільної клінічної лікарні № 9

107
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02927/08-06 Доручення574/5/1-19
(В. Кістіон) Про впровадження роздрібного ринку 
електричної енергії

108
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02928/08-06 Доручення8833/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 13.03.2019

109
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02936/08-06 Доручення5330/1/1-19
(В. Гройсман) Про виділення коштів з державного 
бюджету

110
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02982/08-06 Доручення9426/1/1-19
(П. Розенко) Про утворення комісій щодо 
реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи

111
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03029/08-06 Доручення7456/1/1-19
(В. Гройсман) Про виконання плану основних 
заходів цивільного захисту у 2018 році

112
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03037/08-06 Доручення7140/1/1-19
(В. Гройсман) Про вжиття заходів на ринку 
електричної енергії

113
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03038/08-06 Доручення6934/1/1-19
(В. Гройсман) Про проведення перевірок суб'єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 
технічного обслуговування ліфтового господарства

114
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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03039/08-06 Доручення7905/1/1-19
(В. Кістіон) Про здійснення державної 
регуляторної політики у 2018 році

115
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03043/08-06 Доручення9518/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 18.03.2019 до м. Києва

116
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03052/08-06 Доручення9771/1/1-19
(П. Розенко) НДУ НОВИНСЬКИЙ В.В.
Про кошти, надані Україні в рамках міжнародної 
допомоги на вирішення проблем внутрішньо 
переміщених осіб та постраждалого від конфлікту 
населення

117
21.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03057/08-06 Доручення8254/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
"Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні"

118
21.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03085/08-03 Розпорядження167-р
Про погодження утворення територіальних органів 
Міністерства у справах ветеранів

119
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03089/08-03 Розпорядження165-р
Про передачу у 2019 році деяких бюджетних 
призначень Міністерству освіти і науки для 
Державної служби якості освіти

120
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03090/08-03 Розпорядження166-р
Про погодження ліквідації територіальних органів 
Державної служби у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

121
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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03091/08-03 Розпорядження168-р
Про затвердження плану заходів на 2019 та 
наступні роки, спрямованих на забезпечення 
розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації 
учасників бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції, у заходах із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях

122
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03124/08-04 Протокол наради 
(засідання)

10202/0/1-19
(В. Гройсман) ПРОТОКОЛ розширеного засідання 
Координаційної ради з безпеки дорожнього руху 
від 26.02.2019

123
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03127/08-06 Доручення8617/1/1-19
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про надання переліків 
об'єктів державної власності

124
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03128/08-03 Постанова246
Про утворення державної установи 
"Всеукраїнський молодіжний центр" та внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України

125
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03129/08-03 Розпорядження1106-р
Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 
2019 рік

126
18.12.2018від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03130/08-03 Розпорядження171-р
Про затвердження плану заходів на 2019 - 2022 
роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння 
розвитку дитячого громадського руху в Україні

127
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03148/08-06 Доручення8865/1/1-19
(В. Гройсман) Про відкриття 5-го Форуму 
енергоефективного партнерства 12.04.2019 (м. 
Київ)

128
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03156/08-06 Доручення8681/1/1-19
(В. Гройсман) Про виділення м. Бердянськ коштів з 
резервного фонду державного бюджету

129
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03157/08-17 Лист6320/0/2-19
(В. Федорчук) СПЕЦАВТОЦЕНТР "ТАВРІЯ"
Про утворення спільного підприємства на базі 
майна  Спецавтоцентру "Таврія"

130
23.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03257/08-06 Доручення4656/3/1-19
(П. Розенко) Про проведення засідання 
Міжвідомчої робочої групи з питань виконання 
плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року 
(08.04.2019)

131
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03258/08-06 Доручення3752/1/1-19
(В. Гройсман) Про закупівлю бланків службового 
посвідчення з безконтактним електронним носієм

132
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03363/08-06 Доручення10621/1/1-19
(С. Кубів) Про візит делегації Європейського 
комітету запобігання катуванням 02-11.04.2019

133
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03364/08-06 Доручення48926/18/1-18
(С. Кубів) НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про внесення змін до Переліку об'єктів для 
фінансування заходів соціально-економічного 
розвитку

134
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03371/08-06 Доручення9747/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ ВІЛКУЛ О.Ю.
Про розпорядження коштами для вирішення 
проблем переселенців

135
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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03372/08-06 Доручення5437/5/1-19
(С. Кубів) Про заборгованість перед ТОВ 
"Комунтех" за роботи з будівництва 
фортифікаційних споруд

136
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03373/08-06 Доручення10471/1/1-19
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про будівництво внутрішньої вбиральні у 
Наталівському навчально-виховному комплексі  

137
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

03374/08-06 Протокол селекторної 
наради

10894/0/1-19
(П. Розенко) Про надання житлових субсидій у 
грошовій формі та проведення індексації пенсій

138
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03382/08-06 Доручення8840/1/1-19
(В. Гройсман) Про взаємодію 
облдержадміністрацій з військовим командуванням 
з питань оборони держави

139
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03391/08-17 Лист6630/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про виділення коштів для 
забезпечення потреби у препаратах інсуліну

140
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03395/08-17 Лист6634/0/2-19
(С. Дехтяренко) СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА 
РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування реконструкції покрівлі будинку 
культури

141
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03422/08-06 Доручення49960/33/1-18
(Г. Пліс) Про методичні рекомендації при 
підготовці пропозицій  щодо адміністративно 
територіального устрою районного рівня областей

142
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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03425/08-17 Лист6748/0/2-19
(В. Поліщук) СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування капітального ремонту доріг 
місцевого значення 

143
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03426/08-17 Лист6728/0/2-18
(В. Бондаренко) Про надання інформацї щодо 
реалізації проектів регіонального розвитку

144
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03427/08-03 Постанова252
Про затвердження Порядку проведення Державною 
аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами  державного 
фінансового аудиту діяльності суб'єктів 
господарювання

145
27.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03458/08-17 Лист6779/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про порушення термінів 
опрацювання звернення НДУ Кривохатька В.В. (№ 
02460/08-06)

146
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання документообігу апарату 

облдержадміністрації
паперовий паперова

03459/08-03 Постанова259
Деякі питання зарахування частини акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного на 
митну територію України пального до загального 
фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 
році

147
27.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03460/08-06 Доручення11036/1/1-19
(С. Дехтяренко) БО "МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ 
"ПРОБУДЖЕННЯ"
Про вирішення проблеми порушення прав 
бездомних запоріжців як громадян України та 
питань безпеки для громади м. Запоріжжя та 
Запорізької області

148
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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03461/08-03 Розпорядження187-р
Про схвалення звіту про виконання Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2018 рік”

149
27.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03462/08-03 Постанова256
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад

150
21.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03463/08-03 Розпорядження188-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
квітні — червні 2019 року

151
27.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03142/08-23 Лист37-13-12/7284
Про участь у відеоконференції з питань 
весняно-польових робіт 26.03.2019 

152
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03399/08-41 Лист37-23-7/8520
Про надання пропозицій  щодо можливої співпраці  
з норвезькою компанією в агропромисловому 
комплексі

153
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03125/08-39 Лист5/4.1-8/3115-19
Про регіональні ландшафтні парки

154
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03135/08-39 Лист5/4.1-16/3130-19
Про виконання Національного плану дій щодо 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням 
і рекомендацій та пропозицій Координаційної ради

155
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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03262/08-40 Лист5/4.1-16/3234-19
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 
зміною її цільового призначення" ТОВ "Дайналайн 
Констракшн"

156
22.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03389/08-39 Лист5/4.1-15/3147-19
Про надання інформаційних буклетів щодо 
охорони та збереження кажанів

157
13.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03260/08-31 Лист3305-04/12685-0
Про участь у регіональному тренінгу стосовно 
нового законодавства про публічні закупівлі 
14.05.2019 (м. Київ)

158
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03264/08-31 Лист3631-06/12623-0
Про реалізацію Концепції державної політики у 
сфері захисту прав споживачів

159
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03300/08-20 Лист2713-09/12890-0
Про надання розрахунків щодо виділення м. 
Бердянськ коштів з резервного фонду державного 
бюджету

160
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03393/08-21 Лист3622-06/13114-0
Про запровадження реєстрації транспорту та видачі 
посвідчення водія через центри надання 
адміністративних послуг

161
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03424/08-22 Лист3903-06/13273-0
Про ініціювання створення нових індустріальних 
парків

162
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
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02840/08-22 Лист01/25-2597
Про підготовку до XVII Міжнародного форуму 
"Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє" 05-07.11.2019 (м. Київ)

163
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

03001/08-31 Лист22/7/0-1084-19
Про технічне завдання для закупівлі послуг з 
психологічної та соціальної підтримки

164
07.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

03134/08-28 Лист22/7/0-1309-19
Про реалізацію Угоди про співпрацю №5-2018 від 
10.04.2018 та надання підтверджуючих документів

165
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

03056/08-41 Лист413/14-194/087-
Про участь у конкурсі на здобуття звання 
"Всесвітня столиця книг"

166
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03362/08-41 Лист660/16-110-1038
Про налагодження міжрегіонального 
співробітництва між Запорізькою областю та 
провінцією Анкара (Туреччина)

167
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

02984/08-38 Лист13-04/04
Про розміщення соціальної реклами щодо 
відзначення Дня Європи в Україні у 2019 році

168
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02937/08-22 Лист823/25/14-19
Про погодження залишків з митного експерименту

169
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

02828/08-37 Лист429/25/15-19
Про надання інформації з питань музейної справи

170
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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02901/08-37 Лист443/28/15-19
Про сприяння участі у Міжнародному семінарі 
"Європейський досвід у реалізації політики сфери 
культури, освіти, охорони здоров'я..." 04-08.04.2019

171
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02904/08-37 Лист698/18-6/14-19
Про оновлення кандидатури до складу Міжвідомчої 
робочої групи

172
07.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02935/08-37 Лист445/18-5/15-19
Про проведення семінару "Больцанські/Боценські 
рекомендації щодо національних меншин у 
міждержавних відносинах" 04.04.2019 (м. Чернівці)

173
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02970/08-37 Лист455/33/15-19
Про перенесення наради з керівниками 
структурних підрозділів у сфері культури на 
27.03.2019 (м. Київ)

174
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03075/08-37 Лист419/33/15-19
Про включення заходу нематеріальної культурної 
спадщини

175
14.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03177/08-37 Лист841/18-5/14-19
Про виконання рішень Міжурядової 
українсько-німецької комісії

176
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03195/08-27 Лист403/10-2/15-19
Про затвердження історико-архітектурних опорних 
планів

177
14.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03488/08-37 Лист465/4/15-19
Про організацію культурно освітньої поїздки 
проведення міжнародного семінару 
"Північноєвропейський досвід у реалізації політики 
сфери культури, освіти, охорони здоров'я" 
10-18.08.2019 з відвідуванням Польщі, Швеції, 
Норвегії та Данії

178
20.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02997/08-34 Лист2003/14
Про участь у Всеукраїнському вишколі 
"Джура-Десантник"

179
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03150/08-34 Лист2101/3.3
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів з питань молоді

180
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03261/08-28 Лист2117/3.3
Про умови оплати праці працівників молодіжних 
центрів

181
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство оборони

03131/08-48 Лист220/1511
Про оформлення правовстановлюючих документів 
на земельні ділянки землекористувачів Міноборони 
та Збройних Сил України

182
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03220/08-20 Лист520/1/469
ПІВДЕННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Про надання інформації щодо шефської 
(благодійної) допомоги

183
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02827/08-32 Лист1/11-2661
Про реалізацію середньострокових пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності

184
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

03267/08-32 Лист1/9-179
Про проведення круглого столу "Нові інформаційні 
технології в управлінні національними проектами 
на прикладі військово-патріотичної гри 
"Сокіл"/"Джура" 09.04.2019

185
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03055/08-33 Лист04.01.17/7/221-1
Про надання інформації щодо кількості хворих 
дітей

186
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02886/08-27 Лист7/14/4398-19
Про надання інформації для проведення круглого 
столу "Планування та використання територій" 
25.03.2019 

187
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

02924/08-33 Лист7/19.7/4467-19
Про участь у Форумі "Школа Сімейного Лікаря" 
22.03.2019 (м. Київ)

188
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02925/08-26 Лист7/10.1/4466-19
Про вартість послуг з централізованого опалення і 
газопостачання для побутових споживачів

189
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03002/08-19 Лист7/19/4551-19
Про проведення засідання комісії ДФРР 21.03.2019 
(м. Київ)

190
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03036/08-20 Лист7/19.4/4572-19
Про співфінансування проектів

191
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03126/08-41 Лист7/12/4698-19
Про підготовку матеріалів до робочого візиту 
Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана до 
Словацької Республіки 16.04.2019

192
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03132/08-22 Лист7/9.1.2/4679-19
Про проведення ХІІ Міжнародного конгресу і 
Технічної виставки "ЕТЕВК-2019" 10-14.06.2019 
(м. Чорноморськ, Одеська обл.)

193
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03174/08-22 Лист7/10.2/4819-19
Про надання інформації щодо договорів на 
електропостачання

194
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03216/08-19 Лист7/19.1/4833-19
Про проведення он-лайн наради 26.03.2019

195
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03259/08-26 Лист7/11.2/4773-19
Про упорядкування місць поховань

196
22.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03283/08-22 Лист7/10.2/4933-19
Про отримання номінацій на постачання 
природного газу

197
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03301/08-26 Лист7/9.4/4885-19
Про участь у виставці "КомунТех-2019" 
05-07.11.2019 (м.Київ)

198
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03302/08-25 Лист7/9.4/4886-19
Про участь у виставці "ЄвроБудЕкспо-2019" 
05-07.11.2019 (м.Київ)

199
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03303/08-26 Лист7/9.4/4888-19
Про участь у ХVІІ Міжнародній виставці "AQUA 
UKRAINE-2019" 05-07.11.2019 (м.Київ)

200
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03304/08-22 Лист7/9.4/4889-19
Про участь у виставці "Енегроефективність. 
Відновлювальна енергетика-2019" 05-07.11.2019 
(м.Київ)

201
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02929/08-28 Лист138/0/61-19/393
Про забезпечення контролю за розподілом 
гуманітарної допомоги

202
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02999/08-28 Лист5516/0/2-19/38
Про проведення апробації форм документів щодо 
організації роботи притулку для осіб, які 
постраждали від домашнього насильства

203
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03094/08-28 Лист5662/0/2-19/29
Про звітування щодо надання реабілітаційних 
послуг в ОТГ

204
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03122/08-45 Лист5707/0/2-19/61
Про забезпечення прав громадян під час виборів

205
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03263/08-28 Лист5837/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

206
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03299/08-28 Лист5974/0/2-19/61
Про організацію візиту делегації Європейського 
комітету з питань запобігання катуванням 
02-12.04.2019

207
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03383/08-28 Лист6073/0/2-19/61
Про надання інформації щодо наявного нерухомого 
майна у громадян похилого віку, які постійно 
проживають у закладах системи соціального 
захисту

208
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03428/08-28 Лист
Про виконання рішення колегії Мінсоцполітики

209
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів України

03298/08-34 Лист293/01
Про бази для тренувань учасників бойових дій

210
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство фінансів

02832/08-20 Лист07010-05-6/7302
Про результати державних фінансових аудитів 
виконання окремих бюджетних програм у галузі 
освіти

211
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

02908/08-28 Лист26040-05-6/7455
Про надання інформації щодо верифікації 
державних виплат

212
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02981/08-20 Лист08010-09/3-2/76
Про надання інформації щодо дебіторської, 
кредиторської заборгованості

213
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03044/08-20 Лист08020-08/1-6/77
Про виконання державного бюджету

214
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03256/08-28 Лист07010-05-6/8402
Про надання інформації щодо оплати праці 
педагогічних працівників

215
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

03175/08-46 Лист2651/12.3.1/7-19
Про візит делегації Європейського комітету з 
питань запобігання катуванням 02-11.04.2019

216
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Національна поліція України

03023/08-46 Лист6240/24/9/1-2019
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо отриманих коштів у 
рамках програми "Турбота"

217
15.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03250/08-46 Лист19/688-28
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо КЗ "Вільнянська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

218
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
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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

02965/08-43 Лист01-0679/23-1
Про нагородження Іванова Ю.М.

219
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02996/08-20 Лист01-0704/26-1
Про надання трансферту обласному бюджету

220
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03116/08-42 Лист06-1086/43
Про надання інформації щодо недопущення 
скорочення штатної чисельності центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді

221
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03369/08-22 Лист001-0824/44-1
Про внесення змін до розпорядження № 312 від 
14.06.2018 щодо місць облаштування об'єктів 
базування маломірних суден

222
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03370/08-22 Лист01-0803/45-1
Про надання роз'яснень щодо проведення 
компенсації витрат за надані послуги з пільгового 
перевезення пасажирів 

223
22.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

03119/08-22 Лист01-01-35/1288
Про вирішення питання щодо постачання 
електричної енергії у м. Енергодарі

224
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03417/08-22 Лист01-01-35/1389
Про дестабілізаційні дії керівництва ВП ЗАЕС  в м. 
Енергодар 

225
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

03028/08-43 Лист01/03-28/00774
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Маркіній А.В. та Пісецькій Ю.В.

226
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03230/08-33 Лист04/03-28/00830
Про забезпечення хворих м. Запоріжжя 
ангіографічним обстеженням

227
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03333/08-45 Лист09/03-19/00862
Про стан телефонізації окружних та дільничних 
виборчих комісій у м. Запоріжжі

228
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03294/08-43 Лист02-68/259-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Долговенко О.В.

229
18.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

03003/08-20 Лист726/21-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2019 
році природоохоронних заходів

230
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

03113/08-40 Лист01-0699/31-1
Про передачу земельних ділянок із державної 
власності у комунальну власність

231
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

02881/08-49 Лист01-07-10/30
Про відзив на позовну заяву щодо визнання 
протиправним та скасування рішення 
Енергодарської міської ради від 24.07.2018 № 21

232
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька міська рада

03068/08-27 Лист01/03-21/00797
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області з 
урахуванням міст обласного значення

233
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03114/08-20 Лист01/03-23/00264
Про виділення субвенції на придбання 
ангіографічного обладнання

234
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

02865/08-22 Лист02-72/240-1
Про надання дозволу на в`їзд автотранспорту та 
вхід осіб до адміністративної будівлі

235
12.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

03456/08-26 Лист05/21-910
Про надання допомоги при врегулюванні питання 
між КП "Дніпрорудненські теплові мережі" та ПАТ 
"Запоріжжяобленерго", ТОВ 
"Запоріжжяелектропостачання"

236
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03457/08-26 Лист05/21-929
Про надання допомоги при врегулюванні питання 
між КП "Дніпрорудненський міський ринок" та 
ПАТ "Запоріжжяобленерго", ТОВ 
"Запоріжжяелектропостачання", ДПЗД 
"Укрінтеренерго"

237
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

02867/08-39 Лист02-01-21/1027
Про усунення недоліків з боку ТОВ 
"Запоріжжя-Буд" та запуску полігону для 
поховання твердих побутових відходів в 
експлуатацію

238
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

02888/08-20 Лист02-01-21/1046
Про фінансування ремонту даху та вікон 
гуртожитку по вул. Промисловій, 4 у м. 
Кам'янка-Дніпровська

239
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02889/08-26 Лист02-01-21/1028
Про включення до регіональної цільової програми 
"Питна вода Запорізької області"

240
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03332/08-32 Лист02-01-Н/1089
Про залишення КЗ "Кам'янсько-Дніпровська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат" ЗОР

241
20.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Оріхівська міська рада

03181/08-22 Лист03-05/482
Про врегулювання діяльності підприємств з АТ 
"Укрзалізниця"

242
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська міська рада

03335/08-27 Лист899/02.1-15
Про визначення та врахування державних та 
регіональних інтересів при розробленні 
містобудівної документації

243
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02890/08-08 Депутатське звернення15/03-01/6-МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про фінансування обласної Програми 
профілактики правопорушень...

244
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02931/08-08 Депутатське звернення19/03/19-005МР
ДОР ЗОТОВ Д.І.
Про пропозиції щодо фінансування

245
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03026/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КЛІМЧЕНКО О.В.
Про заходи для фінансування у 2019 році

246
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03027/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР РЕДЬКА В.В.
Про заходи для фінансування у 2019 році

247
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03053/08-08 Депутатське звернення2/2019/2с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування заходів Оріхівської ОТГ

248
13.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03061/08-08 Депутатське звернення150
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про виділення коштів на встановлення 
металопластикових вікон в КУ "Запорізька станція 
екстреної (швидкої) медичної допомоги" ЗОР

249
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03062/08-08 Депутатське звернення151
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про виділення коштів на будівництво дитячого 
майданчика на території КЗ "Запорізький обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій" ЗОР

250
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03063/08-08 Депутатське звернення152
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про виділення коштів на придбання проектора для 
КЗ "Софіївський НВК"

251
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03064/08-08 Депутатське звернення153
ДОР КОЦЮБА В.Ю.
Про виділення коштів на ремонт підлоги класної 
кімнати Новомиколаївської спеціалізованої ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

252
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03072/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЧЕРЕДНІЧЕНКО С.В.
Про фінансування на придбання ноутбуків для КЗ 
"Запорізький обласний центр "Грані"

253
21.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п
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03087/08-08 Депутатське звернення20/03/19ЯГ-01
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо КП 
"Автогосподарство" ЗОР

254
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03088/08-08 Депутатське звернення20/03/19ЯГ-02
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо будівництва 
дитячого садка в смт Балабине

255
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03279/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про пропозиції щодо використання коштів на 
реалізацію заходів, пов'язаних із 
соціально-економічним розвитком

256
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03355/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про внесення пропозицій до проекту рішення 
обласної ради

257
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03368/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О. 
Про внесення пропозицій до проекту рішення 
обласної ради

258
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

02872/08-54 Рішення33
Про розробку Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2027 року

259
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02873/08-54 Рішення16
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Запорізькій області 
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі 
змінами)

260
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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02874/08-54 Рішення17
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі на 2016-2020 роки. 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.03.2016 № 2 (зі змінами)

261
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

02875/08-54 Рішення21
Про внесення змін до Програми забезпечення 
житлом учасників антитерористичної операції 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 67 (зі змінами)

262
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02876/08-54 Рішення3
Про внесення змін та доповнень до  рішення 
Запорізької обласної ради від 25.02.2016 № 27 "Про 
порядок проведення конкурсу щодо визначення 
претендентів на посаду керівника закладу вищої 
освіти. що є об'єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області" (зі змінами)

263
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02877/08-54 Рішення2
Про продовження строку дії контракту із 
Савенковою О.О., директором установи 
"Запорізький обласний контактний центр" 
Запорізької обласної ради

264
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02894/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 №54 "Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2020 роки" (зі змінами 
та доповненнями)

265
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

02895/08-54 Розпорядження23-р
Про скликання двадцять дев`ятої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання

266
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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02913/08-54 Лист1070/01-11
Про заборгованість зі сплати податків

267
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02914/08-54 Рішення11
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
05.03.2015 № 3 (зі змінами)

268
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02915/08-54 Рішення12
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Про забезпечення заходів мобілізації на території 
області у 2017-2021 роках", затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 06.04.2017 № 58, зі 
змінами

269
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02916/08-54 Рішення13
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки", затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 06.04.2017 № 57, зі 
змінами

270
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02917/08-54 Рішення14
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ, ... на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
06.04.2017 № 59, зі змінами

271
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02918/08-54 Рішення15
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми профілактики правопорушень та 
забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 
області, розвитку матеріально-технічної бази ГУ 
НП в Запорізькій області, ... на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
06.04.2017 № 56, зі змінами та доповненнями

272
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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02919/08-54 Рішення31
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 26.01.2017 № 56, зі 
змінами та доповненнями

273
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

02920/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про Комплексну програму розвитку малого та 
середнього підприємництва в Запорізькій області 
на 2019-2020 роки

274
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

02943/08-54 Лист15-Ш-067-2
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про придбання штучного шпунту Шостіну М.А.

275
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02944/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 01.03.2018 №62 (зі змінами)

276
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02945/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
31.03.2016 №3 "Про Програму подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій на 2016-2020 роки", зі змінами

277
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02946/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)28
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку охорони здоров`я у Запорізькій області на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 №65 (зі 
змінами)

278
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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02947/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)24
Про внесення змін до обласної Програму 
автотранспортного забезпечення виконання 
Запорізькою обласною державною адміністрацією 
повноважень, що делеговані Запорізькою обласною 
радою на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.2017 №62

279
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02948/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)29
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, 
праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп 
населення, що перебувають у складних життєвих 
обставинах "Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2014 №28, зі змінами та доповненнями

280
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

02949/08-54 Рішення30
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2019 році, затвердженого рішенням 
облради від 20.12.2018 № 60

281
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02950/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про Програму розвитку автомобільного транспорту 
в Запорізькій області на 2019 - 2022 роки

282
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02951/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)37
Про обласну Програму забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 2019 - 2023 роки

283
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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02985/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про внесення змін та доповнень до 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)

284
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02986/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін та доповнень до Програми 
розвитку культури Запорізької області на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60 (зі змінами)

285
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02987/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку культур національних меншин у 
Запорізькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 61

286
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02988/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2019 рік, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 20.12.2018 
№ 57

287
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02989/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)26
Про внесення змін до Програми розвитку та 
забезпечення функціонування КП 
"Автогосподарство" Запорізької обласної ради на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 01.03.2018 №58, зі 
змінами та доповненнями

288
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02990/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)36
Про затвердження Програми збереження і 
використання об`єктів культурної спадщини 
Запорізької області на 2019-2023 роки

289
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

41



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02991/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)38
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)

290
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02992/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)39
Про Програму з фінансової підтримки комунальних 
підприємств, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області, на 2019 рік

291
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03009/08-54 Рішення19
Про внесення змін до Програми розвитку лісового 
фонду Запорізької області на період до 2022 року, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 №63, зі змінами

292
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03010/08-54 Рішення27
Про внесення змін та доповнень до Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Запорізької 
області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.05.2016 №6 (зі змінами)

293
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03014/08-54 Лист01-26/0251
Про внесення звіту про виконання рішення від 
30.11.2017 №37 на розгляд сесії облради 

294
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03015/08-54 Лист1368/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання графіків закінчення будівельних робіт 
на об`єктах будівництва

295
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03030/08-54 Лист01-26/0255
Про надання інформації з питань бюджету

296
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03047/08-54 Рішення20
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
26.01.2017 № 58

297
14.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03048/08-54 Рішення22
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 2012 
- 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

298
14.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03049/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про затвердження Програми розвитку 
міжнародного співробітництва, євроінтеграційних 
процесів та формування позитивного іміджу 
Запорізької області на 2019-2021 роки

299
14.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03050/08-54 Рішення41
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 20.12.2018 № 63 "Про обласний бюджет на 
2019 рік" (зі змінами та доповненнями)

300
14.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03123/08-08 Депутатське звернення12
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про виділення коштів для придбання обладнання 
для КУ "Запорізький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" ЗОР

301
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03179/08-54 Лист1367/01-10
ДОР УСАТИЙ В.Ю.
Про виділення коштів на ремонт доріг на території 
Малобілозерської сільської ради Василівського 
р-ну 

302
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03180/08-54 Лист1174/01-11
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР"
Про внесення змін до програми відновлення 
функціонування пересувної лабораторії 
моніторингу довкілля

303
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03185/08-54 Лист1365/01-10
ДОР ХРОЛ В.І.
Про виділення коштів на реконструкцію 
автодороги Т-0804 "К. Дніпровка-Велика 
Лепетиха-Каховака"

304
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03226/08-54 Лист1070/01-11
Про погашення податкової заборгованості КП 
"Автогосподарство"

305
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03292/08-54 Лист0840/01-11
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО 
"ЕЛЕКТРОВОЗНИК-1"
Про встановлення дитячого майданчику на 
території товариства

306
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03336/08-54 Лист01-26/0283
Про надання кандидатури до складу Робочої групи 
щодо діяльності КУ "Запорізький обласний 
спеціалізований будинок дитини"Сонечко" ЗОР

307
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03441/08-54 Лист1527/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на забезпечення потреби у 
витратних матеріалах та розчинах для проведення 
терапії онкохворих дітей

308
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03442/08-54 Лист1497/01-10
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування ремонту доріг в Оріхівській 
міській ОТГ

309
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03464/08-54 Лист1472/01-11
Про надання пропозицій щодо фінансування 
природоохоронних заходів

310
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03489/08-54 Лист1601/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на обладнання приміщень і 
споруд установи

311
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03490/08-54 Лист1322/01-11
Про перерозподіл коштів на фінансування 
природоохоронних заходів

312
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02942/08-08 Депутатське звернення425
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та пропозиції від 13.03.2019

313
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03221/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ...
Про надання висновку щодо передачі введених в 
експлуатацію об'єктів

314
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03291/08-08 Депутатське звернення48
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
Про висновки комісії від 12.03.2019

315
19.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03405/08-08 Депутатське зверненняб/н
З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ 
Про  направлення листа  від 16.01.2019 №  
22-53/Кн -19 " Центр пробації", щодо підбиття 
підсумків пенітенціарної пробації за 2018 рік

316
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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03440/08-08 Депутатське звернення427
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо затвердження обсягу 
субвенції на 2019 рік

317
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

03231/08-22 Лист1/08-01-183
Про обслуговування приміських рейсів по 
маршруту Мелітополь (АС-2) - Садове

318
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03242/08-25 Лист1/06-01-187
Про порушення земельного законодавства та 
незаконне будівництво

319
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

"Запоріжгаз"

03357/08-22 Лист69003.2-Сл-4731
Про припинення газопостачання

320
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03381/08-22 Лист69003.2-сЛ-4731
Про припинення газопостачання підприємствам з 
01.04.2019

321
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

02843/08-22 Лист001-68/3892
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

322
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02844/08-22 Лист001-68/3854
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

323
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02845/08-22 Лист001-68/4094
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

324
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

46



№
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

02977/08-22 Лист001-68/4131
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

325
15.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03067/08-22 Лист001-55/4254
Про припинення розподілу електроенергії 
споживачам

326
18.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03224/08-22 Лист001-68/4428
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

327
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03225/08-22 Лист001-68/4418
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

328
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03327/08-22 Лист001-68/4581
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

329
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03328/08-22 Лист001-68/4580
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

330
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

03254/08-22 Лист011-0174
Про недопущення відключення від електроенергії 
АТ "ЗАлК"

331
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03255/08-22 Лист011-0175
Про недопущення відключення від електроенергії 
АТ "ЗАлК"

332
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

03110/08-40 Лист02-06-03/12
Про визначення форми власності земельної ділянки 

333
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін
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02952/08-48 Лист22-2229
Про внесення змін до Переліку місць облаштування 
об'єктів базування маломірних суден...

334
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

02958/08-43 Лист3/29/23-629
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Мандзія М.Г. (та інші)

335
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02959/08-43 Лист123
ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
Про нагородження Сініченка В.П. (та інші)

336
15.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02967/08-43 Лист3/33/23-525
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Краснікова В.В. (та інші)

337
15.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

03191/08-26 Лист3890/06
Про зміни даних в документах, на підставі яких 
було видано ліцензію на водопостачання та 
водовідведення

338
19.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03353/08-40 Лист08-29/6356
Про прийняття розпорядження щодо припинення 
права постійного користування земельними 
ділянками

339
22.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03354/08-40 Лист08-29/6509
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

340
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03411/08-49 Лист28-23/6482
Про письмове заперечення у справі щодо КП 
"Тепловодоканал" Енергодарської МР

341
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03412/08-49 Лист28-23/6479
Про відповідь на відзив у справі щодо КП 
"Тепловодоканал" Енергодарської МР

342
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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03413/08-49 Лист28-23/6486
Про клопотання щодо залучення до участі у страві 
третьої особи КП "Тепловодоканал" 
Енергодарської МР

343
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

03115/08-22 ЛистДНМІ-02-51/137
Про використання вагонів на під'їзних коліях 
підприємств

344
14.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02830/08-22 Лист27
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про призначення тимчасовим перевізником

345
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02831/08-22 Лист33
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про призначення тимчасовим перевізником

346
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02869/08-40 Лист94/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про Витяги з технічної документації про 
нормативно грошову оцінку земельних ділянок

347
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02878/08-26 Лист1
ТОВ "БЕЛВОДСТРОЙ"
Про отримання ліцензії на право господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення

348
17.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02922/08-40 Лист2
ТОВ "ДЗОВ "КЕМП-М-ПАРК"
Про згоду на розроблення документації із 
землеустрою

349
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02964/08-22 Лист18/03-19
ТОВ "СПЛАВРЕСУРС"
Про обстеження промислового майданчика

350
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03008/08-40 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК 
"ПРОГРЕС"
Про погодження на користування мисливськими 
угіддями

351
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03035/08-19 Лист8/03
ГС "ЗАПОРІЗЬКА РАДА РЕФОРМ"
Про включення Зубка І.В. до складу робочої групи 
з написання Стратегії регіонального розвитку

352
18.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03071/08-22 Лист19
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про призначення тимчасовим перевізником

353
21.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03080/08-40 Лист24-03
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про ситуацію навколо викупу земельних ділянок у 
Вільнянському районі

354
21.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03111/08-40 Лист157/07
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
Про укладення договору оренди земельної ділянки

355
18.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03184/08-22 Лист01/19-14
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТРАНСПОРТНИК"
Про надання допомоги у збереженні діяльності 
автотранспортного підприємства

356
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03192/08-22 Лист27
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

357
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03240/08-22 Лист11/03
ТОВ "ПРЕСТИЖ- СЕРВІС"
Про пропозиції щодо впровадження системи GPS 
моніторингу

358
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03241/08-22 Лист31
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про укладання договору на обслуговування 
автобусних маршрутів

359
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03243/08-26 Лист2
ТОВ "БЕЛВОДСТРОЙ"
Про отримання ліцензії на водопостачання та 
водовідведення

360
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03277/08-22 Лист280
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про моніторинг впровадження нового ринку 
електроенергії

361
15.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03280/08-22 Лист067/400
АТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

362
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03290/08-40 Лист10/1
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

363
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03296/08-40 Лист028-19
ТОВ " ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ-2015"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

364
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03310/08-22 Листб/н
ФОП КОШЕЛЬ О.М.
Про проведення перевірки

365
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03344/08-49 Листб/н
ТДВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД 
"КОАГУЛЯНТ"
Про відзив на апеляційну скаргу

366
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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03345/08-22 Лист36
ТОВ "ЗАПОРІЖГРАДТРАНС"
Про обслуговування приміських маршрутів

367
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03347/08-39 Лист5
ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КАПІТАЛ-БУД"
Про надання довідки щодо пропозицій від 
населення стосовно викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

368
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03348/08-39 Лист4
ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"КАПІТАЛ-БУД"
Про надання довідки щодо пропозицій від 
населення стосовно скорочення розмірів 
санітарно-захисної зони для проммайданчика

369
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03358/08-22 Лист48
ТОВ "ВІЛТЕК"
Про недопущення зупинення підприємства

370
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03406/08-22 Лист26
ТОВ " ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про проведення перевірки підприємства для участі 
у конкурсі з перевезення пасажирів

371
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03434/08-22 Лист19-03-27
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про проведення перевірок

372
27.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03443/08-40 Лист7
СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИТНИЦЯ"
Про поновлення дії договорів оренди земельних 
ділянок водного фонду

373
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03470/08-22 Лист09
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про проведення перевірки підприємства

374
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03471/08-22 Листб/н
ФОП СОПІЛЬНЯК Ю.В.
Про проведення перевірки підприємства

375
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03472/08-22 Лист03/29-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про проведення перевірки підприємства

376
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03473/08-22 Лист38
ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про проведення перевірки підприємства

377
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03474/08-22 Лист12
ТОВ "ТРАНСАВТО-ГРУП"
Про проведення перевірки підприємства

378
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03475/08-22 Лист41
ПП "ТРАНЗИТ"
Про проведення перевірки підприємства

379
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03476/08-22 Лист34
ФОП НАЛЮШНІЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Про проведення перевірки підприємства

380
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03477/08-22 Лист45
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про проведення перевірки підприємства

381
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03478/08-22 Листб/н
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СПРИНТ"
Про проведення перевірки підприємства

382
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03479/08-22 Лист7
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО-12309"
Про проведення перевірки підприємства

383
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03480/08-22 Лист33
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про проведення перевірки підприємства

384
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03481/08-22 Лист12
ТОВ "АВТОТРЕЙД-XXI"
Про проведення перевірки підприємства

385
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03482/08-22 Лист14
ТОВ "АВТОГОСПОДАРСТВО "КОЗАЦЬКА 
ЛАВА"
Про проведення перевірки підприємства

386
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03483/08-22 Лист38
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про проведення перевірки підприємства

387
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03484/08-22 Лист52
ПП "ТРАНСАГРО"
Про проведення перевірки підприємства

388
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03485/08-22 Лист27
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про проведення перевірки підприємства

389
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03486/08-22 Лист29/03
ТОВ "АВТОПРОСТІР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення перевірки підприємства

390
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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02902/08-22 Лист1138/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання додаткової інформації щодо 
погодження загальновиробничих норм питомих 
витрат ПЕР на 2019 рік

391
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02912/08-37 Лист383
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про запрошення на свято Пурим 21.05.2019 (м. 
Запоріжжя)

392
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

02993/08-22 Лист3437
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про податковий кредит з ПДВ за електроенергію

393
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02994/08-22 Лист195/01
ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО Р-НУ
Про погодження руху транспорту по вул. Святого 
Миколая

394
26.02.2019від

№
від 20.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03106/08-33 Лист35
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про медико-санаторне лікування ветеранів 
Приморського району

395
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03223/08-39 Лист21/3/1
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПІНТ"
Про Звіт щодо інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин

396
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03245/08-40 Лист26-12/615
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

397
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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03246/08-40 Лист26-12/610
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою

398
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03248/08-40 Лист26-12/616
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

399
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03270/08-45 Лист26п
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИБОРЧИЙ ШТАБ 
КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ 
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА
Про резолюцію "віче-пікета" від 23.03.2019

400
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03305/08-22 Листб/н
ФОП КОСАРЄВ О.О.
Про проведення перевірок

401
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03330/08-38 Лист99
ПП "ШТРІХ"
Про надання роз'яснення щодо розміщення 
рекламного засобу

402
22.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03359/08-48 Лист49/П-Б
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про виготовлення безпілотних апаратів

403
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03404/08-39 Лист119
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про сприяння у захисті дикої фауни

404
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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03468/08-22 Лист129
ПАТ " ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про припинення електропостачання

405
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

02941/08-26 Лист12/0367
Про створення комунальних підприємств для 
повноцінного водопостачання та водовідведення 
населених пунктів Запорізької області

406
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

02939/08-42 Лист84
Про встановлення надбавки Савенковій О.О.

407
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

03403/08-43 Лист152
Про нагородження Крутова В.В. та інших

408
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02938/08-26 Лист05-01/19/05
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про регулювання питання технічного 
обслуговування внутрішньо-будинкових мереж 
газопостачання

409
11.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03059/08-44 Лист15
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ СІМЕЙ 
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО"
Про проблемні питання організації

410
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03060/08-44 Лист16
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ СІМЕЙ 
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО"
Про надання інформації щодо дій Зубченка О.С.

411
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03194/08-23 Листб/н
ГС "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА 
ПАСІЧНИКІВ"
Про проблемні питання розвитку бджільництва

412
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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03272/08-28 Листб/н
ГО "СІЧОВА ДОПОМОГА"
Про порушення прав бездомних запоріжців

413
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03275/08-45 Листб/н
ГМ "ОПОРА"
Про участь у прес-конференції 29.03.2019

414
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03307/08-28 Лист108
ЗОГО "ОБ'ЄДНАННЯ ПСИХОЛОГІВ ТА 
ПСИХОАНАЛІТИКІВ "ВЗАЄМОДІЯ"
Про участь у відкритті притулку та засіданні 
круглого столу 11.04.2019

415
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03346/08-44 Лист131
ВГО "ЛЕГІОН ПРАВДИ"
Про пільгове розмитнення автомобілів для 
учасників АТО

416
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03349/08-44 Лист5
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ "ДОННА"
Про сприяння в укладанні договору оренди 
приміщення

417
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

03388/08-28 Лист8
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"
Про включення мобільних телефонів до переліку 
засобів реабілітації для людей з інвалідністю по 
зору

418
22.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03444/08-44 Лист2
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про загрозу існування об'єктів 
природно-заповідного фонду області для потреб 
туристично-рекреаційної сфери

419
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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02841/08-22 Лист143
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива

420
12.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02871/08-22 Лист425
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про розгляд загальновиробничих норм питомих 
витрат ПЕР

421
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03190/08-26 Лист01-12/422-01
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про анулювання ліцензій на водопостачання та 
теплопостачання

422
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03338/08-26 Лист13
КП "ДОЛИНА" ВОЗДВИЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ
Про переоформлення ліцензії на водопостачання та 
водовідведення

423
14.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03339/08-26 Лист14
КП "ДОЛИНА" ВОЗДВИЖІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ
Про внесення змін до назви та місця знаходження 
юридичної особи

424
14.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03398/08-22 Лист779
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження питомих норм витрат палива, 
теплової та електричної енергії

425
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03445/08-22 Лист1276/10
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про перенесення терміну звітності за маршрутною 
картою зі скорочення споживання природного газу

426
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди
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02863/08-49 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі за позовом Запорізької 
місцевої прокуратури №2

427
12.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02882/08-49 Лист1193/19-Вих321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали від 13.03.2019

428
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

02883/08-49 Лист314/133/19/2660/
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду від 04.03.2019

429
05.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03234/08-49 Лист1309/19-вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі Крамаренко Л.А., 
Рудкіної Н.П.

430
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03337/08-49 Лист326/229/19/1227/
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про засідання по цивільній справі за позовом 
Бердянської місцевої прокуратури 10.04.2019

431
18.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03451/08-49 Лист325/329/19
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом ТОВ "Приморська 
вітроелектростанція-2" до Кузнєцової В.Ф. щодо 
встановлення земельного сервітуту

432
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03452/08-49 Лист325/329/19
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом ТОВ "Приморська 
вітроелектростанція-2" до Островського В.І. щодо 
встановлення земельного сервітуту

433
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03453/08-49 Лист325/329/19
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом ТОВ "Приморська 
вітроелектростанція-2" до Дьячкової К.О. щодо 
встановлення земельного сервітуту

434
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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03454/08-49 Лист325/329/19
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом ТОВ "Приморська 
вітроелектростанція-2" до Орєшкова С.М., 
Михайленко Л.М. щодо встановлення земельного 
сервітуту

435
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03455/08-49 Лист325/329/19
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом ТОВ "Приморська 
вітроелектростанція-2" до Чипчева В.В. щодо 
встановлення земельного сервітуту

436
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

03025/08-43 Лист01/71
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження Селіщевої О.В. (та інші)

437
15.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03146/08-28 Лист01-05/77
НІАЗ "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про несправедливі умови оплати праці

438
18.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03287/08-37 Лист26/1
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про сприяння в організації поїздок делегації 
письменників

439
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03361/08-37 Лист01/87
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про урочистості до 80-річчя Запорізької обласної 
філармонії 04.04.2019

440
22.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02955/08-33 Лист17.01-44-182
НКМЦ "УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА"
Про державне регулювання цін і тарифів

441
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

61



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03276/08-20 Лист1731
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації для оснащення 
пожежною сигналізацією

442
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

02923/08-40 Лист125
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про згоду на розроблення технічної документації із 
землеустрою

443
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

02962/08-43 Лист117
ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Про нагородження колективу навчального закладу

444
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02963/08-43 Лист118
ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Про нагородження Винокурової І.В. (та інші)

445
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03065/08-08 Лист35-01/1007
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Дєвочкіна В.Ф.

446
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03076/08-21 Лист01-28/504
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про включення заходу щодо розширення мережі 
академічних бізнес-інкубаторів

447
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03108/08-43 Лист169
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про нагородження Гури Т.Є.

448
18.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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03109/08-43 Лист123
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про нагородження Чернікової Л.А.

449
11.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03233/08-49 Лист21-09/36
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про пояснення на адміністративний позов у справі 
за позовом ДП "Запорізький державний центр 
науки, інновацій та інформації"

450
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03271/08-43 Лист89/01-03
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ "МОТОРОБУДІВНИК"
Про нагородження трудового колективу АТ 
"Мотор Січ"

451
11.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Житомирська ОДА

02896/08-37 Лист1453/2-19/50
Про проведення туристичної виставки "ZT-EXPO 
2019" 15.05-16.05.2019 м.Житомир

452
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

02998/08-48 Лист3/32-1449
Про надання методичної допомоги з мобілізаційних 
питань

453
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Полтавська ОДА

02930/08-37 Лист01-58/1331
Про запрошення на виставку-турсалон 
18-19.05.2019 (м. Полтава)

454
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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02862/08-16 Лист44-01/646
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О. (та інші)
Про вжиття невідкладних заходів у зв'язку з 
катастрофічною ситуацією, що сталася із 
запорізькими мостами та греблею

455
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03107/08-16 Лист44-01/757
(С. Марченко) ДЕПУТАТИ 
НОВОУСПЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про неправомірні дії Сеника І.Б.

456
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Президент України

03103/08-02 Указ66/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування 
населення

457
11.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03431/08-02 Указ58/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного жіночого дня

458
06.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

02842/08-16 Лист32-07/505
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо дитини 
Етніре-паган Ірмгард Бріджет

459
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02980/08-49 Лист01-42/0189
Про апеляційну скаргу за позовом ФОП Трусової 
Л.А.

460
15.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03069/08-49 Лист01-39/313
Про письмові пояснення по справі № 908/328/19

461
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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03183/08-20 Лист01-35/305
Про надання пропозицій на фінансування 
природоохоронних заходів 2019 роках

462
18.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02953/08-22 Лист089/01-27
Про ремонт гідротехнічних споруд на 
автомобільних дорогах

463
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03232/08-22 Лист092/01-26
Про надання роз'яснень щодо заборгованості на 
суми переплати перед ПАТ "Запоріжгаз"

464
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03352/08-27 Лист090/01-25
Про визначення та врахування державних інтересів 
під час розроблення детального плану території

465
20.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

03401/08-42 Лист094/01-15
Про преміювання голови райдержадміністрації

466
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03118/08-26 Лист01-25/0242
Про продовження терміну дії договору позички 
майна, укладеного між КП "Водоканал" та КП 
"Облводоканал" ЗОР

467
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

03054/08-49 Лист0450/01-01-35
Про відзив у справі щодо визнання бездіяльності 
протиправною та зобов'язання вчинити певні дії

468
15.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03005/08-27 Лист01-22/145
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

469
13.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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03006/08-27 Лист01-22/146
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

470
13.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03042/08-22 Лист0277/01-09
Про вирішення питання щодо недопущення 
підняття тарифів та сприяння в виключенні станції 
"Оріхівська" зі списку малодіяльних станцій

471
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03340/08-20 Лист01-22/177
Про виділення коштів для проведення 
аварійно-відновлювальних робіт в КЗ "НВК 
"Джерело"

472
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03367/08-22 Лист0298/01-09
Про недопущення підняття тарифів станції 
Оріхівська Придніпровської залізниці

473
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03415/08-22 Лист0298/01-09
Про недопущення підняття тарифів на станції 
Оріхівська Придніпровської залізниці

474
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03419/08-43 Лист01-24/175
Про нагородження Жукової С.І., Чабан Т.М.

475
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03402/08-20 Лист01-33/0212
Про фінансування реалізації проектів будівництва

476
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03219/08-20 Лист01-20/0266
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери

477
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03379/08-32 Лист01-26/0280
Про функціонування ДНЗ "Приморський 
професійний аграрний ліцей"

478
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03136/08-43 Лист11-09/0154
Про нагородження Шаповала О.І. (та інші)

479
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03176/08-23 Лист01-46/0169
Про дозвіл на проведення відновлення 
меліоративної системи

480
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

02825/08-20 Лист0443
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування будівництва амбулаторії 
групової практики

481
12.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02866/08-20 Лист435/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
складу під котельню Великобілозерського НВК №1

482
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02880/08-46 Лист01-02-10/303
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про інформаційну довідку щодо запитів 
прокуратури

483
13.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання паперовий паперова

02898/08-23 Лист02-05-11/0676
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про участь у засіданні Робочої групи в рамках 
проекту USAID "Підтримка аграрного та сільського 
розвитку"

484
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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02956/08-23 Лист02-121/0388
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про участь у засіданні Робочої групи 26.03.2019

485
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02957/08-20 Лист02-15/0644
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про співфінансування будівництва спортивного 
майданчику на території ОНВЗ Чернігівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

486
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02969/08-26 Лист993
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про проблеми водопостачання

487
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

02978/08-22 Лист113
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про підписання договору з ТОВ "Феникс авто" 
щодо пасажирських перевезень

488
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03024/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ДОРДУС Д.О.
Про пасажирські перевезення в с. Вільноандріївка 
Вільнянського р-ну

489
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03138/08-22 ЛистКо-32/02-06-05
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про маршрути громадського транспорту

490
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03222/08-20 Лист404
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ліквідацію надзвичайної 
ситуації в с. Костянтинівка

491
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03247/08-20 Лист228
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з резервного фонду на 
ремонт даху будівлі КЗ "НВК "Джерело"

492
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03285/08-22 Лист417
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ 
Про корегування паспорту автобусного маршруту 
"Мелітополь АС 2 - Костянтинівка"

493
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03350/08-20 Лист155
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про фінансування реконструкції водогону КП 
"Новогорівське"

494
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03351/08-22 Лист01-26/228
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про заміну перевізника на автобусному маршруті 
Запоріжжя - Новотавричеське

495
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03356/08-20 Лист372
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС на 
2019 рік

496
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03366/08-27 Лист06-12-01/141
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про надання інформації щодо визначення 
державних та регіональних інтересів 

497
19.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03380/08-37 Лист421
ЧКАЛОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про організацію презентації книг запорізьких 
письменників 10.04-12.05.2019

498
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

03384/08-22 Лист01-48/864
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про сприяння у розробленні Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату

499
22.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03386/08-08 Депутатське зверненняб/н
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про упорядкування пасажирських перевезень

500
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03408/08-22 Лист0506
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про невиконання ТОВ "Підприємство Автосвіт" 
вимог договору щодо організації перевезень 
пасажирів

501
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

03341/08-20 Доповідна записка10д/04-01
Про проведення планового внутрішнього аудиту

502
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03342/08-42 Доповідна записка09д/04-01
Про приведення структури облдержадміністрації у 
відповідність до вимог Постанови КМУ від 
12.03.2005 № 179

503
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

03268/08-20 Лист02.1-26/05.2/495
Про надання пропозицій щодо змін до Переліку 
природоохоронних заходів у 2019 році

504
22.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури
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03266/08-22 Лист222/02
Про технічне забезпечення засідання конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників 
29.03.2019

505
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

03244/08-28 Лист03.2-39/0455
Про включення питань на сесію Запорізької 
обласної ради

506
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

03376/08-42 Доповідна запискаб/н
Про введення посади заступника начальника 
відділу європейської інтеграції

507
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

03105/08-43 Лист169/03-17
Про нагородження Кононенко І.М.

508
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03311/08-42 Лист192/03-17
Про зміну терміну проведення навчання

509
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

02954/08-20 Лист07-35/7вих
Про виключення заходів з Програми 
організаційного забезпечення діяльності судів...

510
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03238/08-49 Лист22з-807/41/19
Про копію постанови колегії суддів у справі 
Малихіної Т.М.

511
19.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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03467/08-43 Лист01/5-10/1532
Про нагородження Бабенка І.М. та інші

512
29.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

02891/08-21 Лист899/9/08-01-27-0
Про перенесення питання на інше засідання 
обласної координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва

513
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03031/08-20 Лист926/9/08-01-27-0
Про організацію зустрічі з НДУ Южаніною Н.П. 
22.03.2019 (м. Запоріжжя)

514
20.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

02976/08-40 Лист184/0/02-19-ДК/
Про приведення у відповідність до вимог 
законодавства розпорядження голови  Запорізької 
райдержадміністрації від 20.01.2010 № 83

515
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03378/08-40 Лист13-8-0.6-1531/2-
Про передачу договорів оренди землі

516
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

03149/08-28 Лист08/03.4-05/2587
Про роз'яснення щодо оформлення трудових 
відносин

517
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03293/08-46 Лист332/35/01-2019
УПРАВЛІННЯ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ
Про результати роботи з протидії наркозлочинності

518
18.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції
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02934/08-38 Лист1936/19
Про надання приміщення для розміщення 
Державного нотаріального архіву

519
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03022/08-46 Лист04-19/1947
Про проведення "круглого столу" щодо роботи 
антирейдерських штабів 22.03.2019

520
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03197/08-46 Лист12.1-19/2046
Про проведення вебінару 28.03.2019

521
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03343/08-49 Лист06-18/2123
Пояснення по справі за позовом НАК "Нафтогаз 
України" до Інзівської сільської ради 
Приморського р-ну

522
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

03227/08-48 Лист21/91/08-70-64
Про забезпечення технічними засобами

523
25.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

02968/08-22 Лист19/91/08-70-18-0
Про проведення наради 21.03.2019

524
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03387/08-22 Лист23/91/08-70-01
Про надання протоколу наради від 21.03.2019

525
26.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

03120/08-50 Лист16/23
Про надання допуску в приміщення АТС

526
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02960/08-43 Лист46/ПР
Про нагородження Котюхи О.В. (та інші)

527
15.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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02973/08-48 Лист495
Про проведення перевірки на ТОВ "Українська 
дистрибуційна компанія"

528
15.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

02974/08-48 Лист493/3
Про стан організації військового обліку в ТОВ 
"Запорізький завод кольорових металів"

529
15.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02975/08-48 Лист502
Про внесення змін до класифікатора професій

530
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03007/08-48 Лист53/ПР
Про визначення планових завдань з призову на 
строкову військову службу

531
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03139/08-22 Лист1/853
Про затвердження нарядів на призначення 
транспортних засобів

532
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03145/08-48 Лист524
Про роз'яснення щодо фінансування заходів та 
робіт територіальної оборони

533
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03281/08-48 Лист582
Про участь у нараді з питань оперативного 
обладнання території 28.03.2019 (м. Дніпро)

534
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03282/08-48 Лист570/1
Про проведення штабного тренування з 
територіальної оборони 03-04.04.2019

535
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03312/08-48 Лист576/1
Про результати перевірки стану військового обліку 
в Запорізькій дирекції АТ "Укрпошта"

536
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

03446/08-48 Лист545/2
Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військового зобов'язаних в КУ "Обласна інфекційна 
клінічна лікарня"

537
22.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03447/08-48 Лист543/2
Про надання акту перевірки стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військово зобов'язаних в Державній службі 
спеціального зв'язку та захисту інформації в Зап. 
обл.

538
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03070/08-49 Лист808/4077/17/109
Про апеляційну скаргу ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

539
13.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03414/08-49 Лист0840/3678/18/12
Про копію ухвали суду за позовом Хоролця С.В.

540
25.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

03437/08-39 Лист2-2-6/1606-19
Про виконання програми із співробітництва у сфері 
рибного господарства

541
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02887/08-46 Лист1201/6/-2019
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин 
ПрАТ "Агропромислова компанія"

542
01.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02892/08-46 Лист2478/42/-/04-201
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про дозвіл на будівельні роботи по вул. Святого 
Миколая, 53

543
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02893/08-46 Лист700/80/СВ2019
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про довідку стосовно Йосипенко Т.Д.

544
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02940/08-40 Лист14/05
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

545
18.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03051/08-46 Лист3545/90-2019
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо коштів ДП 
"Кам'янсько-Дніпровському лісовому 
господарству" на висадження зелених насаджень

546
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03077/08-46 Лист115-1131вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо Програм з охорони 
дитинства

547
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03086/08-33 Лист39/01-26.1-19
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про підписання Плану роботи на 2019 рік

548
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03112/08-49 Лист5636
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про стягнення аліментів з Рибалко О.В.

549
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03239/08-46 Лист578/43/27/2/01-2
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погашення заборгованості КП "Підприємство 
комунальної власності" Енергодарської міської 
ради

550
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03289/08-46 Лист867/40/-/04-2019
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо забруднення річки 
Суха Московка

551
26.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03400/08-26 Лист88
ДП "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№8)"
Про надання інформації щодо провадження 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення

552
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03439/08-46 Лист1837/43/3-2019
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 
ЗАП.ОБЛ.
Про створення спеціальної комісії з перевірки 
законності функціонування промислового 
майданчика ФОП Малишев О.С.

553
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

03297/08-42 Лист108
Про стажування молоді в державних органах

554
20.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

03117/08-49 Лист32/3-277вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про повідомлення про представництво інтересів 
держави в суді

555
18.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03066/08-46 Лист04/2/2-1078вих-
Про інформування щодо збереження та охорони 
лісових полезахисних насаджень

556
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03334/08-46 Лист05/3-217вих-19
Про надання пропозицій щодо навчальних закладів, 
у яких мали б можливість виступити прокурори

557
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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02966/08-40 Лист19/479
Про скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації щодо надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою

558
19.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

03140/08-40 Лист08-05/899
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

559
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

03329/08-37 Лист2301.3-3196/23.1
Про реєстр територіальних громад

560
22.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

02879/08-46 Лист1886/39/107/01-2
Про надання інформації щодо адресної грошової 
допомоги

561
18.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03392/08-46 Лист1972/39/107/01-2
Про надання інформації щодо перерозподілу 
коштів в рамках кошторису ДНЗ "Осипенківський 
професійний аграрний ліцей"

562
20.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

03284/08-46 Лист4255/41/32/03-20
Про заходи щодо підготовки доріг до літнього 
періоду експлуатації

563
22.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02824/08-46 Лист59/5/1-387нт
Про передумови до загострення 
суспільно-політичної ситуації

564
16.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02846/08-46 Лист59/3/3-411нт
Про надання інформації стосовно Шемазашвілі 
К.Г.

565
11.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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02847/08-46 Лист59/3/2-410нт
Про надання інформації стосовно Барабанюка А.М.

566
11.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

02848/08-46 Лист59/3/3-407нт
Про надання інформації стосовно Сухочева О.В (та 
інші)

567
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02849/08-46 Лист59/3/2-364нт
Про надання інформації стосовно Сіренка В.В.

568
04.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

02961/08-43 Лист59/13-1474нт
Про нагородження Дмитренка Д.В. (та інші)

569
16.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02971/08-46 Лист59/3/2-408нт
Про розгляд звернення підприємців щодо 
неправомірних дій

570
11.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03151/08-46 Лист59/27/70
Про функціонування КУ "Розівська центральна 
районна лікарня"

571
19.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03188/08-46 Лист59/3/2-492нт
Про надання інформації стосовно Соловйова Е.С.

572
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03196/08-46 Лист59/14/868
Про надання інформації щодо виключення ТОВ 
"ЗТМК" з Переліку споживачів, для яких має бути 
встановлена екологічна броня

573
11.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03198/08-46 Лист59/3/490нт
Про надання інформації стосовно Шевцова С.Г.

574
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03199/08-46 Лист59/3/3-491нт
Про надання інформації стосовно Кудратуллаєва 
Б.З.

575
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03200/08-46 Лист59/3/489нт
Про надання інформації стосовно Шевцова С.Г.

576
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03201/08-46 Лист59/3/484нт
Про надання інформації стосовно Аль Ісса Джамал 
Фасіх

577
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03202/08-46 Лист59/3/483нт
Про надання інформації стосовно Аль Ісса Джамал 
Фасіх

578
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03203/08-46 Лист59/3/482нт
Про надання інформації стосовно Гетьманського 
Є.І.

579
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03204/08-46 Лист59/3/481нт
Про надання інформації стосовно Гетьманського 
Є.І.

580
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03205/08-46 Лист59/3/488нт
Про надання інформації стосовно Талишханова 
Мір-Тахір Мірбагіровича

581
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03206/08-46 Лист59/3/487нт
Про надання інформації стосовно Талишханова 
Мір-Тахір Мірбагіровича

582
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03207/08-46 Лист59/3/486нт
Про надання інформації стосовно Ісмайлова 
Джавида Назим Огли

583
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03208/08-46 Лист59/3/485нт
Про надання інформації стосовно Ісмайлова 
Джавида Назим Огли

584
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03209/08-46 Лист59/3/477нт
Про надання інформації стосовно Тадж Вазіра

585
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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03210/08-46 Лист59/3/3-478нт
Про надання інформації стосовно Кузвесова С.М.

586
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03211/08-46 Лист59/3/3-479нт
Про надання інформації стосовно Кузвесова С.М.

587
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03212/08-46 Лист59/3/3-479нт
Про надання інформації стосовно Дуденкова В.В.

588
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03213/08-46 Лист59/3/476нт
Про надання інформації стосовно Тадж Вазіра

589
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03214/08-46 Лист59/3/1-494-нт
Про надання інформації стосовно Удовіченка Р.О.

590
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03215/08-46 Лист59/3/1-493нт
Про надання інформації стосовно Жовніренка К.О.

591
20.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03273/08-46 Лист59/33-1580н/т
Про забезпечення інформаційної безпеки при 
роботі в мережі Інтернет

592
22.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03377/08-46 Лист59/20-1658нт
Про засідання Координаційної групи АТЦ при 
УСБУ в Запорізькій області 29.03.2019

593
27.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03397/08-46 Лист59/5/1-429нт
Про посилення заходів безпеки під час візиту 
кандидата в Президенти України В. Зеленського 
28.03.2019

594
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03438/08-46 Лист59/3/3-524нт
Про надання інформації щодо Евсикова О.С. та 
інших

595
26.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки
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03141/08-22 Лист1633/26-19
Про відкликання кандидатури зі складу 
Конкурсного комітету

596
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02856/08-07 Постанова552
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Японії 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

597
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02857/08-07 Постанова553
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Республіки Польща на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

598
14.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02858/08-07 Постанова565
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

599
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02859/08-07 Постанова566
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Португальської Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

600
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02860/08-07 Постанова567
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року

601
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02861/08-07 Постанова568
Про скасування реєстрації офіційного спостерігача 
від Українського Конґресового Комітету Америки 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

602
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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03016/08-07 Постанова582
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Литовської Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

603
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03017/08-07 Постанова583
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неурядової організації "CANADEM" 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

604
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03018/08-07 Постанова584
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Словацької Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

605
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03019/08-07 Постанова585
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

606
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03020/08-07 Постанова586
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї НАТО на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року

607
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03021/08-07 Постанова587
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Йорданського Хашимітського Королівства на 
чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року

608
18.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03095/08-07 Постанова592
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з 
Прав Людини" на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

609
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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03096/08-07 Постанова593
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї Ради Європи на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року

610
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03097/08-07 Постанова594
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

611
19.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03098/08-07 Постанова612
Про звернення Бюро демократичних інститутів і 
прав людини Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі щодо реєстрації 
офіційних спостерігачів на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

612
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03099/08-07 Постанова613
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Комітету "За відкриту демократію" на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року

613
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03100/08-07 Постанова614
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Чеської Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

614
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03101/08-07 Постанова615
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Бельгія на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

615
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03102/08-07 Постанова616
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Організації за Демократію та Економічний 
Розвиток - ГУАМ на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

616
20.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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03158/08-07 Постанова632
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Азербайджанської Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

617
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03159/08-07 Постанова633
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року

618
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03160/08-07 Постанова634
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Сполучених Штатів Америки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

619
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03161/08-07 Постанова635
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Турецької Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

620
21.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03162/08-07 Постанова647
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Республіки Польща на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

621
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03163/08-07 Постанова648
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Швеція на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

622
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03164/08-07 Постанова649
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з 
Прав Людини"на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

623
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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03165/08-07 Постанова650
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

624
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03166/08-07 Постанова651
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

625
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03167/08-07 Постанова652
Про скасування реєстрації офіційного спостерігача 
від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

626
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03168/08-07 Постанова653
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

627
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03313/08-07 Постанова659
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

628
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03314/08-07 Постанова665
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року

629
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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03315/08-07 Постанова666
Про реєстрацію офіційного спостерігача від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

630
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03316/08-07 Постанова667
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Швейцарської Конфедерації на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

631
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03317/08-07 Постанова668
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Французької Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

632
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03318/08-07 Постанова669
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ENEMO) на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

633
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03319/08-07 Постанова670
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейського Парламенту на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

634
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03320/08-07 Постанова671
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Норвегія на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

635
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03321/08-07 Постанова672
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної організації "Silba - Ініціатива за діалог 
і демократію" на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

636
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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03322/08-07 Постанова673
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Словацької Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

637
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03323/08-07 Постанова674
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Національного Демократичного Інституту 
Міжнародних Відносин на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

638
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03324/08-07 Постанова675
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

639
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03325/08-07 Постанова676
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської платформи за демократичні вибори 
на чергових виборах Президента України 31 
березня 2019 року

640
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03326/08-07 Постанова677
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Комітету "За відкриту демократію" на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року

641
25.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03429/08-07 Постанова680
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

642
25.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03430/08-07 Постанова679
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

643
25.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України
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03147/08-19 Лист225-29/01-3849
Про участь у конференції "Реформа державної 
допомоги в Україні" 11.04.2019 (м. Київ)

644
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

03421/08-46 Лист17/7/1-35738-17
Про виклик до управління з розслідування 
злочинів, вчинених злочинними організаціями 
09.04.2019

645
28.03.2019від

№
від 29.03.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03265/08-29 Лист03-4516/213
Про створення матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій

646
25.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

02983/08-29 Лист21-4171/213
Про заміну електронної адреси

647
19.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03394/08-29 Лист02-4715/162
Про надання інформації щодо забезпечення 
непрацюючого населення засобами 
індивідуального захисту органів дихання

648
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

03390/08-22 Лист14216/10/28-10-
Про надання інформації щодо проведення 
обстеження підприємств на відповідність вимогам 
Закону України "Про металобрухт"

649
21.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

03306/08-22 Лист772/1/13-5
Про участь у семінарі "Кошторисне ціноутворення 
в дорожньому будівництві" 16-17.04.2019 (м. 
Тернопіль)

650
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03309/08-22 Лист1453/1/5.2-6-136
Про укладення договорів на ремонт автомобільних 
доріг

651
19.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03409/08-22 Лист787/3/6.2-5
Про впровадження інформаційно-аналітичної 
системи моніторингу витрат на дорожні роботи у 
розпорядників та одержувачів коштів субвенції

652
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02897/08-22 Лист36-01/16/5-19
Про проведення 12.04.2019 Форуму 
енергоефективного партнерства м. Київ

653
15.03.2019від

№
від 18.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03133/08-22 Лист39-01/18/5-19
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію

654
22.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з управління зоною відчуження

03396/08-39 Лист01-1325/2.2-19
Про проведення 7-ої державної інвентаризації 
радіоактивних відходів  

655
28.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03084/08-38 Лист1166/27/5
Про стан укладання договорів на висвітлення 
діяльності місцевих органів виконавчої влади

656
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03155/08-38 Лист1190/24/3
Про надання правових актів щодо виконання плану 
заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки

657
22.03.2019від

№
від 25.03.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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03013/08-22 Лист2794/17.1.1/7-19
Про проведення 25.03.2019 відкритого обговорення 
проекту постанови НКРЕКП "Про схвалення 
Інвестиційної програми ДП "НЕК "Укренерго" на 
2019 рік м.Київ

658
14.03.2019від

№
від 20.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03045/08-42 Лист20/20/22-19
Про здійснення дисциплінарних проваджень за І 
квартал 2019 року

659
20.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03092/08-42 Лист22/40/22-19
Про участь у навчанні за програмою MATRA на 
тему: "Децентралізація та участь громадян" 
19-28.03.2019 (м. Гаага, Нідерланди)

660
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

03083/08-37 Лист572/3.1-07-19
Про облік пам'ятників і пам'ятних знаків, що 
пов'язані з історією Угорщини та/або угорського 
народу

661
21.03.2019від

№
від 22.03.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

02911/08-21 Лист10-16-4919
Про надання інформації щодо об`єктів державної 
власності, що можуть передаватися в оренду

662
14.03.2019від

№
від 19.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03046/08-21 Лист10-15-5230
Про надання відомостей про нерухоме майно, щодо 
якого проведено державну реєстрацію, а також яке 
не підлягає державній реєстрації

663
19.03.2019від

№
від 21.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03274/08-21 Лист10-15-5523
Про упорядкування обліку юридичних осіб

664
21.03.2019від

№
від 26.03.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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03365/08-21 Лист10-57-5980
Про надання пропозицій до проекту Плану дій 
щодо виконання рішення Господарського суду 
Запорізької області

665
26.03.2019від

№
від 27.03.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03416/08-33 Лист2083/4.4-04-19
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо програми "Доступні 
ліки"

666
27.03.2019від

№
від 28.03.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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