
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.04.19 по 12.04.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ загальний

03945/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 

1
10.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Відділ юридичний

04017/08-50 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до Регламенту обласної 
державної адміністрації

2
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04042/08-46 Доповідна запискаб/н
Про діяльність юридичного сектору Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації

3
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Правові питання паперовий паперова

Заступники голови ОДА

03823/08-35 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про надання адресної соціальної допомоги у 2019 
році для оздоровлення дітей, які виховуються в 
сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній 
установі

4
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03824/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про збільшення у 2019 році асигнувань у сумі 
42447,6 тис. грн. Департаменту освіти і науки 
ЗОДА

5
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03873/08-37 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про порушення вимог чинного пам'яткоохоронного 
законодавства України та заходи з охорони об'єктів 
археологічної спадщини Вільнянського району

6
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03874/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН
Про преміювання Полякова А.В. та Гордієнка В.В. 
за лютий 2019 року

7
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

03875/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН
Про преміювання Полякова А.В. та Гордієнко В.В. 
за березень 2019 року

8
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03876/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про преміювання Шишинашвілі Л.Р. за березень 
2019 року

9
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

03877/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти та науки)
Про преміювання Озерової Т.Я. за березень 2019 
року

10
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03878/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН
Про преміювання Медвідя С.М. та Матвіїшиної 
О.Є. за березень 2019 року

11
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03907/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про нагородження Черниш І.В.

12
10.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03909/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про преміювання Мороко В.В. за березень 2019 
року

13
10.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

2
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03918/08-21 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент економіки)
Про обласну виїзну приймальню з розгляду 
звернень суб'єктів підприємницької діяльності

14
10.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03970/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти)
Про нагородження Ципріанової С.Г.

15
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

03972/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді)
Про преміювання Власової Н.Ф. за березень 2019

16
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

03973/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН 
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів за березень 2019 року

17
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

04015/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про преміювання Барановської М.В. та Шлеї В.В. 
за березень 2019 року

18
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04020/08-34 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про участь членів збірної команди 
облдержадміністрації у ХІХ спартакіаді серед 
збірних команд держслужбовців Запорізької 
області

19
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04021/08-28 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про організацію роботи щодо виплати житлових 
субсидій у м. Енергодар

20
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04051/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО
Про преміювання Тедеєв О.С. та Билим О.М. за 
березень 2019 року

21
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

3
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04053/08-42 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ
Про преміювання Литвиненка В.А. та Бєлєвцова 
С.В. за березень 2019 року

22
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

03922/08-20 Лист2686/11
Про пропозиції щодо розподілу субвенції на 
будівництво мультифункціональних майданчиків 
для занять спортом

23
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Верховна Рада України

03940/08-37 Лист014
VIII НАЦІОНАЛЬНИЙ МОЛИТОВНИЙ 
СНІДАНОК УКРАЇНИ
Про участь у 7-му Національному молитовному 
сніданку України 30.05.2019 (м. Київ)

24
03.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03900/08-15 Лист04-13/11-542(70
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні Комітету 10.04.2019 (м. 
Київ)

25
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03993/08-08 Депутатське звернення04-34/10-69087
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання інформації з питань надання субсидій 
населенню

26
08.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04030/08-08 Депутатське звернення04-14/12-996
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про розгляд проекту Постанови про призначення 
позачергових виборів депутатів Наталівської 
сільської ради Запорізького р-ну

27
08.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України

4



№
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Джерело  інформації 
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03807/08-08 Депутатське звернення422-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про виділення коштів для придбання шкільного 
автобусу для КЗ "Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. М.А. Шаламова"

28
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03808/08-08 Депутатське звернення20 93832
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Данишевич І.М.

29
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03863/08-15 Листб/н
НДУ ДУБНЕВИЧ Б.В.
Про участь у засіданні підкомітету 10.04.2019 (м. 
Київ)

30
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

03812/08-15 Лист1455.2/19/19.2
ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про надання інформації щодо дотримання прав 
підопічних психоневрологічних інтернатів

31
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03835/08-15 Лист1455.2/19/19.2
ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про моніторинг дотримання прав підопічних 
психоневрологічних інтернатів

32
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

03917/08-20 Лист515/136/2019
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"УКРГАЗБАНК"
Про укладання договору з Департаментом ЖКГ 
ЗОДА

33
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

03829/08-46 Лист1314/3/1/16
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1314
Про План підготовки території області до оборони 

34
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

5
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Громадські об'єднання

03857/08-36 Лист05-04/19
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ"
Про функціонування "Літньої школи" для 
прийомних батьків

35
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

03854/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД (GUF)
Про участь у Третьому Фінансовому Ярмарку для 
малого та середнього бізнесу 16.04.2019 (м. Київ)

36
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03882/08-41 Лист2019/PS/VS-103
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН 
(ЮНІСЕФ) В УКРАЇНІ
Про зустріч з командою експертів з оцінки 
15.04.2019 (м. Запоріжжя)

37
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03892/08-41 Лист04/19
СПІВПРАЦЯ З НІМЕЧЧИНОЮ (GIZ)
Про участь у семінарі "Внутрішнє переселення в 
зоні конфлікту..." 15.05.2019 (м. Брюссель, Бельгія)

38
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03796/08-51 Лист01-39/949
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про безоплатне впровадження платних версій 
інформаційних систем для ЦНАП та органу 
ведення реєстру територіальної громади

39
06.03.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

03801/08-22 Лист44/11-000379
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електричної енергії 
КП "ТИТАН"

40
02.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03803/08-22 Лист559
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та напрямів 
реалізації скрапленого газу

41
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03830/08-39 Лист539/22/19
ДУ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ"
Про надання інформації щодо робіт, які 
здійснюються в межах внутрішніх водних шляхів 
України

42
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03833/08-41 ЛистUKR/PRO/2019/
"ООН ЖІНКИ" В УКРАЇНІ
Про організацію поїздки делегації в рамках 
програми "Жінки, мир, безпека" 22-26.04.2019 
(Грузія)

43
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

03843/08-49 Лист280/786/19
АДВОКАТ СКУРАТОВ Д.В.
Про відзив по справі за позовом ТОВ 
"Укрінспецмаш"

44
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03845/08-49 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції

45
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03856/08-32 Лист09/13-6-274
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Про направлення працівників на навчання

46
18.03.2019від

№
від 08.04.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

03885/08-41 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В 
ПОЛЬЩІ
Про участь у Х Міжнародному форумі "Дні 
українського бізнесу в Польщі" 16.05.2019 (м. 
Варшава)

47
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03886/08-37 Лист15
ГС "АСОЦІАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
УКРАЇНИ"
Про розміщення офіційних роликів щодо 
туристичної привабливості регіонів України

48
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

03888/08-38 Лист4093/17-18-19
ДП "СЕТАМ"
Про проведення презентації 11.04.2019

49
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03896/08-22 Листб/н
ФОП СОПІЛЬНЯК Ю.В.
Про посвідчення водіїв щодо надання домедичної 
допомоги

50
05.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03902/08-49 Адвокатський запит09/04/19-1МР
АДВОКАТ ГРИШИН С.В.
Про надання копій документів щодо прийняття 
рішення від 14.03.2019 "Про внесення змін та 
доповнень до обласної Програми профілактики 
правопорушень..."

51
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03905/08-39 Лист18757
РАБА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про звернення ТОВ "НВП "ПІНТ" щодо можливих 
протиправних дій посадових осіб Департаменту 
екології та природних ресурсів ЗОДА

52
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03906/08-22 Лист34
АФ "ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП"
Про запрошення на екскурсію на виробничі 
потужності ПрАТ "ЗАЗ"

53
05.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03937/08-49 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про відзив на позовну заяву

54
06.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03968/08-33 Лист1693
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про сертифікатну програму з основ громадського 
здоров'я

55
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03986/08-23 Лист116
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про проведення тренінгу щодо створення 
економічного профілю ОТГ 15-16.04.2019 (м. 
Запоріжжя)

56
08.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03990/08-40 Лист01/13192
ДП "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

57
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03991/08-33 Лист130
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" ДП 
"УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЦИНИ 
ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ
Про навчання методам надання першої домедичної 
допомоги потерпілим внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод

58
05.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03995/08-40 Лист1688
ПАТ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" 
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

59
04.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03996/08-40 Листб/н
Б/В "ПРИАЗОВ'Є"
Про передачу права постійного користування 
земельною ділянкою від ліквідованого ДП 
Київський авіаційний завод "Авіант"

60
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03999/08-49 Листб/н
КРИВОХАТЬКО В.В.
Про відзив на позовну заяву про захист честі, 
гідності і ділової репутації

61
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ 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

04059/08-27 Лист197
ТОВ "КФ.ЮА"
Про надання інформації щодо громадських 
організацій осіб з інвалідністю

62
08.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Посольства

03901/08-41 ЛистMUA-2019-130
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 23.04.2019

63
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

03846/08-49 Ухвала910/1674/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про позов ТОВ "Агротіс"

64
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03847/08-49 Лист314/1874/18
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про виклик до суду 21.05.2019

65
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03848/08-49 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду 16.04.2019

66
26.03.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03849/08-49 Лист321/407/19
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виклик до суду 22.04.2019

67
26.03.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03936/08-49 Ухвала910/233/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

68
02.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03881/08-28 Лист48/26-03
БО ВБФ "ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ"
Про виділення приміщення для створення центру 
допомоги людям

69
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03980/08-28 Лист3745
МБФ "УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про функціонування в Україні спеціалізованих 
служб підтримки постраждалих осіб

70
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

04054/08-18 Лист0686-19
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом березня 2019 року

71
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03811/08-06 Доручення12455/1/1-19
(В. Гройсман) І. КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
Про відрядження до м. Запоріжжя та м. Маріуполя 
07-10.04.2019

72
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

03813/08-03 Розпорядження210-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2019 році Всеукраїнського тижня громадського 
здоров’я

73
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03814/08-17 Лист7353/0/2-19
(Г. Пліс) Про надання інформації щодо реалізації 
експортної стратегії України

74
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03817/08-03 Розпорядження212-р
Про визнання такими, що втратили чинність, 
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 31 
березня 2015 р. № 359 та від 13 січня 2016 р. № 10

75
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03818/08-03 Постанова288
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

76
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03819/08-03 Постанова291
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 червня 2011 р. № 869

77
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03864/08-17 Лист7481/0/2-19
(В. Федорчук) Про забезпечення безбар'єрного 
доступу осіб з інвалідністю до транспортної 
інфраструктури

78
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03865/08-17 Лист7520/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення ТОВ "НВП "ПІНТ" 
щодо можливих протиправних дій посадових осіб 
Департаменту екології та природних ресурсів 
ЗОДА

79
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03928/08-06 Доручення11048/3/1-19
(П. Розенко) Про виконання розпорядження КМУ 
від 26.09.2018 № 688-р "Про затвердження Плану 
заходів з реалізації Стратегії державної політики з 
питань здорового та активного довголіття 
населення на період до 2022 року"

80
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03929/08-17 Лист7564/0/2-19
(В. Федорчук) Про збереження кваліфікованих 
медичних кадрів та підвищення їм заробітної плати

81
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03930/08-17 Лист7552/0/2-19
(В. Федорчук) Про надання комунальному закладу 
"Запорізька обласна філармонія" статусу 
національного

82
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12



№
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

03955/08-17 Лист7650/0/2-19
(В. Федорчук) Про передачу об'єкта державної 
власності у комунальну власність Гуляйпільської 
міської територіальної громади

83
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

03956/08-06 Доручення11390/1/1-19
(В. Гройсман) Про розгляд питання щодо переносу 
термінів реконструкції територіальної 
автоматизованої системи централізованого 
оповіщення

84
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03958/08-06 Доручення11984/1/1-19
(Г. Зубко) Про погодження відрядження голови 
облдержадміністрації 03.04.2019 м. Київ

85
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03960/08-06 Доручення12644/1/1-19
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо стану 
соціально-трудових відносин, колективних 
трудових спорів (конфліктів) в Україні у березні 
2019 року

86
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03963/08-06 Доручення8924/1/1-19
(В. Гройсман) Про надання пропозицій за 
результатами проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту

87
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

03976/08-06 Доручення12975/1/1-19
(В. Гройсман) Про забезпечення чергування 
працівників під час проведення повторного 
голосування 20-21 квітня 2019 року чергових 
виборів Президента України

88
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03977/08-06 Доручення12173/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 03.04.2019 "Про відзначення у 2019 
році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 
вигнання нацистів з України"

89
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

13



№
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

04005/08-17 Лист7809/0/2-19
(В. Федорчук) Про надання роз'яснення щодо 
порядку реалізації донорської крові та її 
компонентів

90
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04006/08-06 Доручення12301/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 05.04.2019 до м. Києва

91
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04046/08-06 Доручення12545/1/1-19
(В. Кістіон) Про пришвидшення формування та 
погодження переліків об'єктів за рахунок залишків 
коштів митного експерименту

92
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04047/08-06 Доручення11828/2/1-19
(Г. Зубко) Про перейменування столиці Казахстану

93
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04056/08-06 Доручення11142/5/1-19
(В. Кістіон) Про підготовку до наради щодо 
здійснення габаритно-вагового контролю на 
автомобільних дорогах

94
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04058/08-03 Розпорядження238-р
Про відпуск матеріальних цінностей з державного 
резерву

95
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03924/08-23 Лист37-18-11/9445
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
утворення Міжвідомчої координаційної ради з 
питань сільського розвитку"

96
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

03925/08-23 Лист37-23-11/9378
Про онлайн-курс "Сільське господарство у 
міжнародних торговельних угодах" 13.05 - 
07.06.2019

97
08.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

14



№
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

04044/08-23 Лист37-32-11/9561
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання з плодоовочевої переробки

98
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03961/08-39 Лист/4.1-/3847-19
Про наказ від 11.03.2019 № 102 щодо затвердження 
Плану дій щодо збереження чорного лелеки в 
Україні

99
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03962/08-44 Лист/3-10/3823-19
БО "МІСТО ПРОФЕСІЙ"
Про участь у профорієнтаційному проекті "Місто 
професій"

100
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04066/08-39 Лист4.1-8-02/3994-19
Про проведення зустрічі з питань розвитку 
природно-заповідної справи 15.04.2019 (м. Київ)

101
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03898/08-20 Лист2713-09/14992-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про виділення коштів на здійснення заходів, 
пов'язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайної ситуації на самопливному 
каналізаційному колекторі у м. Бердянську"

102
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03914/08-21 Лист3622-06/14956-0
Про надання пропозицій щодо центрів надання 
адміністративних послуг

103
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03855/08-22 Лист1071/35/14-19
Про участь у Круглому столі з питань Національної 
транспортної стратегії 12.04.2019 (м. Харків)

104
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
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

03944/08-22 Лист1008/35/14-19
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Плану заходів на 2019-2021 роки з 
реалізації Національної транспортної стратегії 
України на період до 2030 року"

105
01.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

03804/08-28 Лист560/25/15-19
Про оплату праці музейних працівників

106
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03967/08-37 Лист456-02/02-10
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Про участь у дискусії "Обласні управління 
культури та державні інституції національного 
значення" 24.04.2019 (м.Київ)

107
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03816/08-34 Лист2537/5.4
Про погодження проекту нормативно-правового 
акту "Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація" на 2020 рік"

108
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03832/08-34 Лист2554/14
Про участь у Всеукраїнській тереновій грі «Гурби – 
Антонівці – 2019» 30.04-05.05.2019 у с. Антонівці 
Тернопільської області

109
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03867/08-34 Лист2623/3.2
Про проведення заходів в межах Європейського 
тижня молоді 29.04-12.05.2019

110
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

03959/08-34 Лист2737/18
Про проведення експерименту щодо залучення 
національних спортивних федерацій до організації і 
проведення спортивних заходів

111
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

03887/08-32 Лист1/9-227
Про прийом дітей до перших класів у 2019 році

112
05.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03931/08-33 Лист3.28-Д-1/10/624-
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про закриття Гуляйпільської ЦРЛ

113
14.03.2019від

№
від 10.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03932/08-33 Лист18-04/6032
Про відпуск лікарських засобів, вартість яких 
підлягає відшкодуванню за Урядовою програмою 
"Доступні ліки"

114
06.03.2019від

№
від 10.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03933/08-33 Лист3.28-Д-1/13/517-
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ТА 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про розгляд звернення гр. Савицької Л.М. щодо 
лікування її дочки та чоловіка

115
12.03.2019від

№
від 10.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03934/08-33 Лист04.02.24-Д-1/533
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про недопущення реорганізації та закриття 
Гуляйпільської ЦРЛ

116
13.03.2019від

№
від 10.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03913/08-19 Лист7/19.1/5850-19
Про участь у засіданні комісії ДФРР 11.04.2019 (м. 
Київ)

117
08.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

03948/08-26 Лист102
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНРЕГІОНІ
Про участь у семінарі "Нове законодавство в сфері 
ЖКГ-2019" 23.04.2019

118
03.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03964/08-39 Лист7/9.1.2/6030-19
Про проведення V Lviv Eco Forum'19 12-13.09.2019

119
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03965/08-41 Лист7/19.5/5971-19
Про реалізацію проектів Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

120
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03866/08-28 Лист6865/0/2-19/29
Про втрату чинності розпоряджень КМУ від 
31.03.2015 № 359 та від 13.01.2016 № 10

121
05.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

03923/08-35 Лист7096/0/2-19/25
Про формування особового складу Національної 
ради з питань раннього втручання

122
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

03954/08-36 Лист1611/0/5-19/37
Про розгляд депутатського звернення Кривохатька 
В.В. до заяви Бєліченка В.О. щодо допомоги у 
вирішенні питання щодо реєстрації її місця 
проживання 

123
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03992/08-28 Листб/н
Про опрацювання форми статистичної звітності з 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі

124
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04004/08-45 Лист7223/0/2-19/61
Про моніторинг додержання прав і свобод 
громадян України під час підготовки виборів та у 
день їх проведення

125
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04057/08-28 Лист7302/0/2-19/57
Про надання пропозицій щодо заходів із 
запобігання бездомності

126
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03926/08-20 Лист33020-07-5/1004
Про забезпечення дотримання вимог законодавства 
у сфері внутрішнього аудиту

127
08.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03927/08-20 Лист33030-07-2/1013
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 
України від 21.02.2019 № 77

128
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

03971/08-20 Лист03403/03-23/04
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату ТЕРАГАМ

129
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04029/08-25 Лист04069/03-21/08
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації щодо реконструкції Центрального 
парку "Дубовий гай"

130
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровський міськвиконком

03853/08-20 Лист02-01-21/1165
Про будівництво амбулаторії монопрактики 

131
26.03.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03916/08-40 Лист02-01-н/1387
Про передачу земельних ділянок до комунальної 
власності

132
08.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03836/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ГНЕВКОВСЬКИЙ П.С.
Про заходи щодо недопущення забруднення 
узбережжя Азовського моря

133
01.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03883/08-08 Листб/н
ДОР РУЖИН Ю.М.
Про виділення коштів на придбання спортивного 
обладнання для КЗ "Запорізька обласна школа 
вищої спортивної майстерності"

134
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04008/08-08 Листб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання інформації щодо пропозицій з 
фінансування заходів соціально-економічного 
розвитку області

135
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

03851/08-54 Лист1712/01-18
АГС "СОВІСТЬ"
Про діяльність та виробництво препаратів крові 
обласними станціями переливання крові

136
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

03852/08-54 Лист1682/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ЗОР
Про внесення змін до рішення облради від 
30.11.2017 №24 "Про надання згоди на проведення 
будівельних робіт в комунальних закладах та 
установах соціальної сфери"

137
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

03891/08-54 Лист1723/01-15
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
щодо будівництва полігону ТПВ на території 
Василівського району

138
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

03903/08-54 Лист1708/01-26
Про виконання Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 2018 рік

139
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03997/08-54 Лист1748/01-18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення путівок в санаторій

140
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04025/08-54 Лист01-26/0348
Про внесення змін до Інструкції з питань 
внутрішнього розпорядку та режиму в адмінбудівлі 
ЗОР

141
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04026/08-54 Лист1700/01-11
КЗ " ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ"
Про виділення коштів на реконструкцію по 
стабілізації фундаментів будівлі 

142
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04027/08-54 Лист1749/01-11
Про виділення коштів на видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики

143
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04028/08-54 Лист1780/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ"
Про збільшення фінансування закладу

144
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

03798/08-22 Лист001-68/5594
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

145
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03799/08-22 Лист001-68/5460
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

146
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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03800/08-22 Лист001-68/5423
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

147
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03915/08-22 Лист001-68/5698
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

148
08.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

03984/08-33 Лист01-13/52
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про виділення путівок до санаторію

149
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

03869/08-43 Лист01.04.01.01/2619
Про нагородження Карчевського В.П. (та інші)

150
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03842/08-20 Листб/н
ТОВ "ДІАЛОГ ПЛЮС"
Про плату за землю

151
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03844/08-49 Лист111
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про відповідь на відзив по справі за позовом 
товариства

152
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03870/08-22 Листб/н
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про призначення тимчасовим перевізником

153
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03946/08-40 Лист29
ТОВ "ОНІКС"
Про надання додаткових документів для отримання 
згоди на оформлення права користування 
земельними ділянками

154
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03975/08-40 Лист330
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

155
27.03.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03987/08-22 Лист32
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про призначення тимчасовим перевізником

156
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04009/08-22 Лист10/4-1
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СПРІНТ"
Про виправлення граматичної помилки в 
документах до участі у конкурсі на перевезення 
пасажирів

157
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04014/08-40 Лист11/04
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ-2015"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

158
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04050/08-22 Лист11/4-1
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СПРІНТ"
Про надання додаткових копій документів для 
участі у конкурсі

159
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04065/08-22 Лист04/12/-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про матеріали для робочої групи

160
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти
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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

03834/08-38 Лист129
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про відповідність цілям сталого розвитку

161
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

03860/08-22 Лист15-04/19
ПП - ФІРМА "ЛАГОС"
Про обстеження промислового майданчика

162
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03890/08-22 Лист43
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про допуск до участі у конкурсі з визначення 
автомобільних перевізників

163
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03893/08-40 Лист939
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

164
02.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03894/08-40 Лист940
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

165
02.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

03908/08-22 Лист01/134
ТОВ "ДТЕК ВДЕ"
Про урочисте відкриття Нікопольської сонячної 
електростанції 19.04.2019 

166
05.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03910/08-22 Лист01-1/263
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності

167
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03966/08-26 Лист4762
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погодження Загальновиробничих питомих 
норм витрат ПЕР на 2019 рік

168
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

03982/08-26 Лист23
КП "СЛАВУТИЧ"
Про затвердження обгрунтованого тарифу на 
водопостачання

169
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

03983/08-26 Лист4733
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про узгодження робочого проекту "Реконструкція 
самопливного каналізаційного колектору в м. 
Запоріжжі"

170
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04001/08-49 Лист177
С(Ф)Г "ЛЕЩЕНКО В.М."
Про відзив на апеляційну скаргу ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

171
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

03981/08-18 Лист108
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 16.04.2019

172
08.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

04016/08-23 Лист209
Про патрулювання навколо о. Хортиця на час дії 
карантину щодо африканської чуми свиней

173
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03795/08-20 Лист49/19
ГО "ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "НАДІЯ НА 
ЖИТТЯ"
Про збільшення субвенції на потреби відділення 
гемодіалізу "СМСЧ-1" м. Енергодар

174
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

03809/08-26 Лист18
КП "СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ"
Про ліцензії з централізованого водопостачання та 
водовідведення

175
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03821/08-26 Лист47
КП "КОМИШУВАСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання

176
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04063/08-26 Листб/н
КП "КОНКА"
Про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з централізованого 
водопостачання

177
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

03979/08-49 Лист336/2086/19/пр.2
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали суду щодо залишення позову без 
руху

178
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04002/08-49 Лист2/325/172/2019
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду за позовом ТОВ "Орлівська 
вітроелектростанція"

179
05.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04003/08-49 Лист335/2543/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
провадження по справі

180
20.03.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03879/08-25 Лист2016
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про обстеження технічного стану будівель лікарні

181
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Учбові заклади

03880/08-43 Лист01-28/755
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Митяй З.О. (та інші)

182
03.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04043/08-16 Лист03-01/373
(О. Дніпров) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 21.06.2010 № 1-1/1212

183
09.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Президент України

03810/08-02 Указ104/2019
Про заходи з підтримки розвитку ядерної 
енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері 
використання ядерної енергії

184
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04034/08-02 Указ117/2019
Про Річну національну програму під егідою Комісії 
Україна – НАТО на 2019 рік

185
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

04013/08-40 Лист01.1-16/0294
Про проблемні питання у сфері земельних відносин

186
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

03953/08-42 Лист01-40/406
Про встановлення надбавки Кошеленку В.О.

187
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03969/08-42 Лист01-40/413
Про погодження переведення Герон Т.М.

188
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

04049/08-42 Лист01-40/459
Про погодження звільнення Карнаух І.С.

189
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

03904/08-35 Лист02-39/0199
Про організацію оздоровчої кампанії в районі

190
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Приазовська райдержадміністрація

04040/08-42 Лист01-06/0237
Про виплату надбавки Романенко Н.А. за квітень 
2019 року

191
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03868/08-27 Лист01-24/0304
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

192
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03939/08-42 Лист01-46/0185
Про погодження призначення Матяжової Л.В.

193
03.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04055/08-43 Лист01-46/0217
Про нагородження Дукова А.В.

194
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

03805/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ МАЛО-УТЛЮЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ ШКАРПІТА В.В.
Про пасажирські перевезення

195
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03858/08-30 Лист0577
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

196
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

03859/08-27 Лист01-48/1100
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розгляд містобудівної документації для 
будівництва Малого групового будинку

197
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

28



№
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

03861/08-20 Лист01-48/1093
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на співфінансування робіт по 
проектах на території сільської ради

198
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03871/08-20 Лист03-35/281
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування робіт на дорогах місцевого 
значення за рахунок коштів місцевих бюджетів

199
05.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03872/08-22 Лист02-02-16/122
ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про організацію маршруту в с. Вербове

200
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

03938/08-22 Лист01-69/263
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про облаштування вузлів обліку природного газу 
засобами дистанційної передачі даних

201
02.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03951/08-20 Лист01-13/286
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на співфінансування 
реконструкції будівлі Балабинського НВК "школа 
І-ІІІ ступенів - гімназія "Престиж"

202
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03989/08-20 Лист01-70/268
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування матеріального забезпечення 
застрахованим особам

203
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04019/08-30 Лист0642
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку щодо добровільного 
об'єднання територіальної громади

204
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

03899/08-42 Лист03-26/110
Про приведення структури облдержадміністрації у 
відповідність до вимог Постанови КМУ від 
12.03.2005 № 179

205
03.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

03947/08-22 Доповідна запискаб/н
Про впровадження автоматизованої системи 
диспетчерського управління на автомобільному 
транспорті

206
10.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

04048/08-49 Лист03.2-39/0540
Про відзив на позовну заяву у справі Бикова Д.О.

207
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент фінансів

03897/08-20 Доповідна запискаб/н
Про необхідність внесення змін до рішення 
Запорізької обласної ради від 20.12.2018 № 63 "Про 
обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами та 
доповненнями)

208
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

04011/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки Бойку А.Ю. за 
березень 2019 року

209
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04012/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Бойка А.Ю. за березень 2019 
року

210
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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03943/08-43 Лист03-09.1-07/1042
Про нагородження Самойленка А.Г. (та інші)

211
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

03831/08-43 Лист2287/01/4-1-19
Про нагородження Зіненка Д.В.

212
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04023/08-46 Лист397вх/01/08-201
Про організаційно-практичні заходи під час 
проведення виборів Президента України

213
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04041/08-46 Лист3094/01/6-2019
Про кримінальні провадження щодо злочинів, 
пов'язаних з протиправним поглинанням та 
захопленням підприємств

214
05.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

03850/08-46 Лист12.1-19/2368
Про залучення фахівця для проведення перевірок 
стану правової роботи

215
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03919/08-46 Лист12.1-20/2457
Про перевірку стану правової роботи у Оріхівській 
районній державній адміністрації

216
08.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03920/08-46 Лист12.1-19/2472
Про перевірку стану правової роботи у 
Вільнянській районній державній адміністрації

217
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04032/08-28 Лист5047-1-19/13-11
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які найдовше перебувають у процедурах 
банкрутства

218
09.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03884/08-49 Ухвала908/243/19
УХВАЛА суду у справі за Енергодарської місцевої 
прокуратури Василівської РДА 

219
02.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
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03802/08-39 Лист1177/06
Про погодження Плану спільних заходів 

220
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

03998/08-49 Лист22ц/807/1363/19
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
апеляційного провадження та виклик до суду на 
21.05.2019

221
08.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03895/08-48 Лист590/2
Про результати перевірки стану ведення 
військового обліку в СКП "Запорізька ритуальна 
служба"

222
27.03.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03942/08-48 Лист705
Про доукомплектування позаміського пункту 
управління

223
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03952/08-48 Лист718
Про урочисті проводи призовників 23.04.2019

224
10.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

03988/08-48 Лист105/пр
Про планові завдання з призову на строкову 
військову службу

225
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04061/08-48 Лист739
Про заходи щодо проведення навчальних зборів з 
військовозобов'язаними 14-23.05.2019

226
12.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04064/08-48 Лист108/пр
Про виконання завдання з призову на строкову 
військову службу

227
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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04000/08-49 Лист280/413/19/1443
Про копію ухвали суду щодо зупинення 
провадження у справі від 02.04.2019

228
05.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

03950/08-39 Лист2-3-6/1898-19
Про надання інформації щодо укладення нових 
договорів оренди водних об'єктів

229
10.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03806/08-46 Лист2269/74/2019
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо порядку та 
процедури передачі земель водного фонду

230
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03826/08-46 Лист2008/75-2019-С
ТОКМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Департаменту 
ЖКГ ЗОДА

231
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03827/08-46 Лист2387/4.2/19
ТУ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, 
РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо діяльності 
координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва

232
02.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03828/08-46 Лист2416/4.2/19
ТУ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, 
РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання відомостей щодо діяльності Марченка 
Д.О. 

233
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03837/08-49 Лист8711
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про акт приймання-передавання земельної ділянки 
Арапової В.Д.

234
01.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Форма зберігання 
документа

03838/08-49 Лист8712
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про акт приймання-передавання земельної ділянки 
Інтунгула В.Ф.

235
01.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03839/08-49 Лист8793
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі Хасанової С.М.

236
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03840/08-49 Лист8778
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження по справі Желтухова М.О.

237
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

03841/08-46 Лист3327/63/06-2019
ЯКИМІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо проектних робіт 
з'єднувального каналу Молочний лиман - Азовське 
море

238
02.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03935/08-46 Лист2396/75/01-2019
ТОКМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про незаконні дії з боку правоохоронних органів та 
фіскальної служби

239
28.03.2019від

№
від 10.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04018/08-46 Лист22/438/Кн-19
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про запрошення до участі у презентаційній 
діяльності 17.04.2019

240
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04022/08-48 Лист691
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених нарядів

241
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

34



№
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

04060/08-48 Лист20/856
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про затвердження зведених та часткових нарядів

242
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

03978/08-46 Лист36-1926вих.-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про припинення права власності на земельні 
ділянки гр. Інтунгула В.Ф., Арапової В.Д., 
Чередніченко І.А., Малихіної Т.М.

243
08.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04031/08-46 Лист19-1457вих-19
ДЕПУТАТ ГНЕВКОВСЬКИЙ П.С.
Про заходи щодо недопущення забруднення 
узбережжя Азовського моря

244
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

03949/08-28 Лист02/1-11-01643
Про надання кандидатури до складу тимчасової 
комісії регіонального відділення з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати

245
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

03797/08-22 ЛистН-21/476
Про погодження збільшення тарифів на приміські 
пасажирські перевезення залізничним транспортом

246
03.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

04010/08-40 Лист08-05/1110
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки

247
08.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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03825/08-46 Лист2369/39/107/01-2
Про надання інформації щодо наявності дозволів 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря  на АГЗС  "Белгаз" та "Патріот"

248
08.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04007/08-46 Лист2499/39/107/01-2
Про надання інформації щодо надання в оренду 
земельної ділянки ТОВ "Акватоп"

249
11.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

03822/08-46 Лист4918/41/32/01-20
Про усунення недоліків щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху на ділянці, прилеглій до КЗ 
"Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"

250
04.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03889/08-46 Лист5072/41/32/01-20
Про внесення до Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області ...

251
09.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03974/08-46 Лист59/3/3-588нт
Про надання інформації стосовно Дєнісова В.Ю.

252
03.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

03994/08-46 Лист59/4-1964н/т
Про стан освоєння коштів по цільовим (обласним) 
програмам

253
10.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04024/08-46 Лист59/6/2-444нт
Про надання інформації щодо цивільного захисту 
населення 

254
04.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03911/08-07 Постанова761
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення повторного 
голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року

255
07.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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03912/08-45 Лист21-38-3220
Про довідки щодо змін до кошторису

256
08.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04035/08-07 Постанова765
Про скасування реєстрації офіційних спостерігачів 
від міжнародної неурядової організації 
"CANADEM" на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року

257
09.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04036/08-07 Постанова768
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Королівства Швеція на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

258
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04037/08-07 Постанова769
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Аргентинської Республіки на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

259
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04038/08-07 Постанова770
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

260
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04039/08-07 Постанова771
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ENEMO) на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

261
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03921/08-47 Лист2720/1-14-19/4
НАУ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД 
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
Про проведення презентації ДП "СЕТАМ" 
11.04.2019 (м. Запоріжжя)

262
09.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова
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Генеральна прокуратура

04062/08-46 Лист04/2/3-3624-19
Про розгляд звернення щодо можливого вчинення 
кримінального правопорушення

263
10.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

03957/08-51 Лист2227/0/20-19
Про порядок подання документів, пов`язаних із 
реалізацією державної регуляторної політики 

264
09.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

04033/08-51 Лист04/03/03-856
Про перелік операторів телекомунікацій, що 
надають послуги до мережі Інтернет

265
27.03.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04045/08-29 Лист02-5564/162
Про організацію планування евакуаційних заходів в 
особливий період

266
11.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство резерву України

03862/08-31 Лист1161/0/4-19
Про надання інформації щодо одержувачів 
матеріальних цінностей державного резерву

267
08.04.2019від

№
від 09.04.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

03985/08-42 Лист23-11/35
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у квітні 2019 року

268
04.04.2019від

№
від 11.04.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

03941/08-26 Лист3706/14.3.1/7-19
Про ліцензування господарської діяльності у 
сферах теплопостачання та водопостачання

269
03.04.2019від

№
від 10.04.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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04052/08-47 Лист20-19/27199/19
Про аналіз ефективності діяльності уповноважених 
підрозділів з питань запобігання корупції

270
09.04.2019від

№
від 12.04.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

03815/08-37 Лист691/4.1-06-19
Про передачу комплектів 
інформаційно-просвітницьких стендів про 
українців, що були в'язнями концтаборів

271
05.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

03820/08-21 Лист10-15-6530
Про надання інформації щодо об’єктів державної 
власності, розташованих на тимчасово окупованих 
територіях 

272
02.04.2019від

№
від 08.04.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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