
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.05.19 по 11.05.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ юридичний

04718/08-49 Доповідна запискаб/н
Про розгляд судових справ за позовами ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр" щодо поновлення 
договорів оренди земельних ділянок

1
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

04574/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів 
на внутрішньообласних автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі 
території Запорізької області

2
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04579/08-20 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент УКБ)
Про забезпечення фінансування Департаменту УКБ 
згідно затвердженої лімітної довідки

3
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04582/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про нагородження Романенкової Л.О.

4
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04626/08-20 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про виділення коштів на фінансування оплати 
послуг, пов'язаних із участю у ХХХІ Міжнародній 
агропромисловій виставці "Агро-2019"

5
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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номер та дата ОДА
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04654/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про перерозподіл коштів 

6
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04655/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент освіти)
Про преміювання Озерової Т.Я. за квітень 2019 
року

7
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04669/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про опрацювання матеріалів проведених конкурсів 
з перевезення пасажирів на міжміських і 
приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі території 
Запорізької області

8
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04698/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури і 
спорту) 
Про перерозподіл коштів

9
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04740/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН
Про преміювання Медвідя С.М. та Матвіїшиної 
О.Є. за квітень 2019 року

10
07.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04761/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про преміювання Абдурахманової С.П. за квітень 
2019 року

11
07.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04779/08-29 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про підготовку проекту "Програми з організації 
рятування людей на водних об'єктах Запорізької 
області на 2019-2023 роки"

12
07.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

2



№
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04805/08-42 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ 
Про преміювання Барановської М.В., Шлеї В.В. за 
квітень 2019 року

13
08.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04820/08-42 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН
Про преміювання Полякова А.В., Гордієнко В.В. за 
квітень 2019 року

14
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04855/08-42 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ
Про преміювання Литвиненко В.А., Бєлєвцова С.В. 
за квітень 2019 року

15
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04888/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів із обласного бюджету КУ 
"Обласний клінічний онкологічний диспансер" ЗОР 
на перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
"ТЕРАГАМ"

16
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04889/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент культури)
Про преміювання Мороко В.В. за квітень 2019 року

17
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04890/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про преміювання Клименко В.І. за квітень 2019 
року

18
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04891/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури 
та спорту)
Про преміювання Власової Н.Ф. за квітень 2019 
року

19
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04892/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО
Про преміювання Тедеєва О.С., Билим О.М. за 
квітень 2019 року

20
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

3



№
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04893/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент інформаційної діяльності)
Про преміювання Шишинашвілі Л.Р. за квітень 
2019 року

21
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04894/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент освіти)
Про нагородження Прус С.Г.

22
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04895/08-26 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про сприяння ХЦХВЄ "Джерело Життя" щодо 
укладання договору з КП "Водоканал" та ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

23
11.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

04716/08-15 Лист04-34/11-85232
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про участь у засіданні "круглого столу" на тему: 
"Стан функціонування Пенсійного фонду України" 
16.05.2019 (м. Київ)

24
02.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

04586/08-15 Лист221
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про проведення Ходи вшанування матерів 
загиблих та зниклих безвісти Героїв 12.05.2019 (м. 
Київ)

25
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04601/08-08 Депутатське звернення2306
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів для проведення 
електроопалення Тернуватської лікарської 
амбулаторії

26
22.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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04602/08-08 Депутатське звернення2304
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів для перекриття даху НЗ КЗ 
"Тернуватський ОЗЗСДО"

27
22.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04625/08-15 Лист45-04/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про проведення зустрічі з виборцями 28.04.2019

28
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04828/08-08 Депутатське зверненняНД/160-1786
НДУ БОЙКО Ю.А
Про скаргу мешканців с. Любимівка Вільнянського 
району щодо завищення тарифів за спожитий 
природний газ

29
18.04.2019від

№
від 10.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04842/08-08 Депутатське звернення083/3-3867
НДУ ЛЕЩЕНКО С.А.
Про надання інформації щодо програм з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків

30
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04858/08-08 Депутатське звернення231
НДУ О.БОГОМОЛЕЦЬ
Про участь у Міжнародному фестивалі "Музика 
Шопена просто неба" 22-23.06.2019 
(Історико-культурний комплекс "Замок-музей 
Радомисль")

31
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04608/08-15 Лист1817.2/19/25.1
ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про соціальну підтримку внутрішньо переміщених 
осіб

32
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04717/08-15 Лист1958.2/19/32
ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про участь у Міжрегіональному форумі щодо стану 
дотримання прав дитини 15.05.2019

33
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

04874/08-42 Лист03-10-3-294
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 15-31.05.2019

34
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Військові частини

04762/08-48 Лист38нт
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
КОМАНДУВАННЯ "СХІД"
Про перегляд грифа секретності Витягу

35
02.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

04650/08-37 Лист003-6
ГО "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ЗА 
ПРОЦВІТАННЯ ЧЕРКАЩИНИ"
Про участь у фестивалі VIRA FEST 15-16.06.2019 
(м. Чигирин)

36
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04724/08-37 Лист10
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСВІТА"
Про функціонування української мови

37
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04738/08-43 Листб/н
ВП ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Гавришука О.М.

38
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

04851/08-28 Лист03
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про надання грошової допомоги Жученко В.Г.

39
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

04675/08-41 Лист24/01
ПРОГРАМА USAID 
"КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ"
Про діяльність "ео Бізнес-Інкубаторів"

40
24.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

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

04876/08-41 Листб/н
ПРОГРАМА "U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про презентацію тематичного дослідження 
"Регіональні полюси зростання..." 14.05.2019

41
08.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04599/08-44 Листб/н
ГО "АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
"СОЦІОКОНСАЛТИНГ"
Про співробітництво

42
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04604/08-49 Адвокатський запит2504-1/19
АДВОКАТ ЗАДОРОЖНИЙ О.В.
Про доступ до взводно-опорних пунктів

43
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04620/08-49 Листб/н
ХОРОШКО С.В. 
Про позовну заяву щодо скасування рішення про 
розірвання господарського договору

44
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04660/08-40 Листб/н
ГРУША П.В. (ІНШІ)
Про надання дозволу на проведення проекту 
відведення земельної ділянки 

45
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04661/08-40 Листб/н
ГЛУЩЕНКО В.Г.
Про надання дозволу на проведення проекту 
відведення земельної ділянки 

46
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04662/08-40 Листб/н
ГЛАДУН І.М. (ІНШІ)
Про надання дозволу на проведення проекту 
відведення земельної ділянки 

47
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04664/08-51 Лист108
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Про відкликання листів щодо укладення договорів 
з доступу до мережі Інтернет

48
26.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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

04691/08-34 Лист613
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про проведення фінального матчу Кубку України 
сезону 2018/19 15.05.2019 (м.Запоріжжя)

49
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04705/08-40 Листб/н
ШКАРУПА В.В.
Про надання згоди на внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки водного фонду 

50
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04712/08-40 Листб/н
КОФАНОВА О.М. (ІНШІ)
Про надання дозволу на проведення проекту 
відведення земельної ділянки під житловим 
будинком №56 на о.Хортиця по вул. Наукове 
містечко

51
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04713/08-40 Листб/н
АНТИПЕНКО О.І. (ІНШІ)
Про надання дозволу на проведення проекту 
відведення земельної ділянки під житловим 
будинком №4 на о.Хортиця по вул. Лісництва

52
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04714/08-40 Листб/н
ДУРНЕВА Н.Д. (ІНШІ)
Про надання дозволу на проведення проекту 
відведення земельної ділянки під житловим 
будинком №9а  на о.Хортиця по вул. Лісництва

53
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04715/08-40 Листб/н
ЛАРЧЕНКО А.В. (ІНШІ)
Про надання дозволу на проведення проекту 
відведення земельної ділянки під житловим 
будинком №9 кв.3 на о.Хортиця по вул. Лісництва

54
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04728/08-47 Лист01/25
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінару 29.05-30.05 2019 р. 
"Антикорупційний менеджмент..." м.Київ

55
25.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

8



№
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

04730/08-28 Лист01-07/18
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про проведення навчального семінару для 
керівників секретаріатів територіальних 
тристоронніх рад 10.06-11.06.2019 м.Київ

56
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04732/08-49 Адвокатський запит02-05/19-1
АДВОКАТ ПАЩЕНКО А.С.
Про надання інформації щодо Садомової О.А.

57
02.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04737/08-49 Листб/н
АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ГЛАДКИЙ, 
ЯЦЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду м.Києва  у справі ТОВ "Агротіс"

58
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04739/08-38 ЛистЛВ.06.05.2019-4
ТЕЛЕКАНАЛ НОВИН 24
Про організацію коментарі щодо рівня 
заборгованості по заробітній платі станом на 
01.05.2019 р.

59
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04743/08-30 Лист10
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ
Про проведення дослідження практики формування 
спроможних громад

60
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

04803/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ СИВОНЕНКО О.В.
Про надання інформації щодо розпорядження 
голови облдержадміністрації від 21.09.2012 № 436

61
25.04.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04819/08-37 Лист336/01-09-19
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про перенесення розважальних заходів 18 травня у 
зв'язку з Днем пам`яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу

62
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

9



№
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

04824/08-35 Лист100519/3
ГО "БЮРО ГЕНДЕРНИХ СТРАТЕГІЙ І 
БЮДЖЕТУВАННЯ"
Про проведення інтерв'ю щодо організації 
гендерного бюджетування 14.05.2019

63
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04825/08-41 Листб/н
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ 
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В 
УКРАЇНІ
Про проведення Міжнародного дня протидії 
гомофобії "Гендер Зед" 15.05.2019

64
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04826/08-22 Лист7/990
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про участь у відкритому обговоренні Інвестиційної 
програми 20.05.2019

65
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04859/08-41 ЛистО/1605/2019050
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про підтримку проведення 15.05.2019 
"Веселкового Флешмобу" у м.Запоріжжі

66
07.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04870/08-39 Листб/н
ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ 
ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ (ІНШІ)
Про Резолюцію громадських слухань щодо деяких 
питань екологічного моніторингу  від 26.04.2019

67
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04875/08-28 Лист21/67
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ
Про участь у презентації дослідження потреб ринку 
праці 15.05.2019 (м. Київ)

68
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Посольства

10



№
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

04585/08-41 Лист6157/16-500-227
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ
Про надання інформації щодо вихідців з Кореї 

69
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04684/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ФРН
Про організацію проведення "Веселкового 
флешмобу" 15.05.2019 (м. Запоріжжя)

70
02.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04754/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ В УКРАЇНІ
Про співпрацю

71
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

04722/08-41 ЛистPol.320.21
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про проведення "Веселкового флешмобу" 
15.05.2019 (м. Запоріжжя)

72
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

04632/08-49 Лист808/4077/17
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про виклик до суду у справі ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

73
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04636/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

74
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11
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04637/08-49 Ухвала910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

75
18.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04756/08-49 Лист20870/19-Вих/С-
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
Про запит щодо доступу до персональних даних 
Дрозденка М.В.

76
18.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

04686/08-28 Лист72-Д
ОДЕСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ 
ДОДОМУ"
Про участь у семінарі з питань насильства над 
дітьми 23-24.05.2019 (м.Одеса)

77
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04871/08-28 Лист158
БО БФ "КАРІТАС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про церемонію нагородження лауреатів конкурсу 
"Благодійне Запоріжжя" 15.05.2019

78
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04872/08-23 Лист136
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про участь у тренінгу для землевпорядників 
14.05.2019 (м. Запоріжжя)

79
06.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

04801/08-18 Лист0845-19
Про запровадження модернізованої комп’ютерної 
програми ПТК НСОЗ

80
06.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

04906/08-18 Лист0875-19
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом квітня 2019 року

81
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

12
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04589/08-06 Доручення1192/7/1-19
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про відзначення Дня 
Європи в Україні

82
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04590/08-17 Лист8944/0/2-19
(В. Поліщук) ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ 
СИЛ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ"
Про оплату пільгових тарифів на постачання тепла

83
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04591/08-06 Доручення14930/0/1-19
(П. Розенко) Про проведення заходів, пов'язаних із 
33-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

84
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04594/08-03 Розпорядження268-р
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВ "Дайналайн Констракшн"

85
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04606/08-06 Доручення15092/0/1-19
(В. Гройсман) Про проведення у ІІ кварталі 2019 
року експертних зустрічей для обговорення 
пріоритетів діяльності Уряду

86
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04638/08-03 Постанова345
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 року № 1068

87
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04639/08-03 Постанова350
Про внесення змін до Основних засад здійснення 
внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів

88
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13
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04640/08-03 Постанова353
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 року № 996

89
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04641/08-03 Постанова357
Про затвердження Порядку повернення майна чи 
відшкодування його вартості депортованим особам 
або у разі їх смерті спадкоємцям таких осіб

90
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04642/08-03 Постанова361
Про внесення змін до Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов 
продажу

91
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04648/08-06 Доручення12980/3/1-19
(Г. Зубко) Про проведення засідання Комісії з 
питань ТЕБ та НС 07.05.2019

92
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

04657/08-03 Розпорядження279-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
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

93
24.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04658/08-03 Постанова373
Деякі питання надання житлових субсидій та пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій 
формі

94
17.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04678/08-03 Розпорядження280-р
Про затвердження розподілу обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад у 2019 році

95
24.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14
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04679/08-06 Доручення14668/1/1-19
(В. Гройсман) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про призупинення ліквідації профільних закладів 
охорони здоров'я та забезпечення їх томографами

96
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04694/08-06 Доручення15062/1/1-19
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про стан і проблеми нормативно-правового 
врегулювання харчування дітей та учнів у закладах 
освіти

97
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04707/08-17 Лист9136/0/2-19
(В. Поліщук) ГО "АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ"
Про недопущення закриття залізничної товарної 
станції Якимівка

98
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04747/08-06 Доручення14464/1/1-19
(В. Кістіон) Про виконання аварійних робіт на 
автодорозі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя 
(через м. Кременчук)-Маріуполь

99
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04792/08-06 Доручення14658/1/1-19
(С. Кубів) Про третє засідання Ради з міжнародної 
торгівлі

100
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04793/08-06 Доручення12173/6/1-19
(П. Розенко) 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

101
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04794/08-06 Доручення14257/1/1-19
(С. Кубів) Про проведення інформаційної кампанії 
щодо залучення фахівців на посади державної 
служби

102
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

15
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04795/08-17 Лист9314/0/2-19
(В. Федорчук) БО "ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про викриття перешкод, що вчиняються в регіонах 
України проти антикризових програм

103
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

04796/08-03 Розпорядження282-р
Про внесення змін до переліку міст обласного 
значення та об’єднаних територіальних громад, що 
мають намір створити та забезпечити 
функціонування центрів надання адміністративних 
послуг, у тому числі послуг соціального характеру, 
в форматі "Прозорий офіс"

104
24.04.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04797/08-03 Постанова375
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2007 року № 950 і від 17 
січня 2018 року № 55

105
17.04.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04829/08-06 Доручення14780/1/1-19
(В. Кириленко) Про привітання науковців з нагоди 
Дня науки (18.05.2019)

106
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

04830/08-06 Доручення14810/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 24.04.2019 № 160 "Про відзначення 
23-ї річниці Конституції України"

107
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04900/08-06 Доручення50071/18/1-18
(В. Гройсман) Про впорядкування графіку 
проведення перевірок діяльності місцевих 
держадміністрацій

108
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

04907/08-06 Доручення13322/1/1-19
(В. Гройсман) Про результати аналізу річного звіту 
щодо виконання Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік"

109
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04908/08-06 Доручення13214/4/1-19
(Г. Зубко) ЧОРНОБИЛЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
Про напрями надання медичної допомоги 
постраждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи у віддаленому поставарійному періоді

110
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04909/08-06 Доручення8986/6/1-19
(Г. Зубко) Про вартість послуг з централізованого 
опалення і газопостачання для побутових 
споживачів

111
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04910/08-06 Доручення13394/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента від 
11.04.2019 № 132 "Про оголошення акваторії 
Азовського моря гідрологічним заказником 
загальнодержавного значення "Приморський"

112
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04911/08-06 Доручення15603/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 17.04.2019 р. № 145 "Про деякі заходи 
щодо підтримки розвитку олімпійського спорту в 
Україні"

113
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04912/08-06 Доручення14439/1/1-19
(Г. Зубко) Про відпустку голови 
облдержадміністрації 02-03.05.2019

114
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04913/08-06 Доручення14994/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 26.04.2019 до м. Києва

115
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04914/08-06 Доручення14650/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 24.04.2019 до м. Києва

116
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ
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04644/08-22 ЛистЦЕ-7/934
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про участь у відкритому засіданні 07.05.2019 (м. 
Київ)

117
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

04746/08-39 Лист6/4.1-15/4734-19
Про відзначення Міжнародного дня 
біорізноманіття 22.05.2019

118
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04833/08-39 Лист6/3-10/4824-19
Про надання інформації щодо природохороних 
заходів

119
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04879/08-42 Лист288
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про проведення курсів підвищення кваліфікації 
28-30.05.2019 (м. Київ)

120
03.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04788/08-19 Лист3903-06/19126-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Плану заходів на 2018-2020 роки з 
реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року" 

121
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04808/08-41 Лист3903-06/19256-0
Про організацію взаємодії з інвесторами

122
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04786/08-22 Лист03/29-4343
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на 2019 р.

123
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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04807/08-22 Лист03/29-4328
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на 2019 р.

124
08.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

04685/08-41 Лист413/14-194/087-
Про Мережу творчих міст ЮНЕСКО

125
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04588/08-38 Лист12-08/04
Про розміщення соціальної реклами

126
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04902/08-38 Лист12-03/04
Про відзначення Дня пам`яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу (18.05.2018) та 
розміщення біл-бордів 

127
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04903/08-22 Лист1412/32/14-19
Про проведення з 20.05.2019 по 25.06.2019 
опитування на автостанціях та в аеропортах оцінки 
пасажиропотоку 

128
08.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

04897/08-37 Лист695/18-5/15-19
Про надання інформації щодо підготовки 5-ї 
Доповіді України щодо виконання Рамкової 
Конвенції Ради Європи про захист національних 
меншин

129
02.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04653/08-34 Лист3307/14
Про проведення 14.05-16.05.2019 Всеукраїнського 
семінару тренінгу "Співпраця-2019" (Київська 
область)

130
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04789/08-34 Лист3438/3.3
Про участь у тренінгу для координаторів ГО 
"Національна дитяча рада"

131
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04647/08-32 Лист1/11-4215
Про проведення семінару щодо підготовки заявки 
на участь  у конкурсі для створення центрів 
професійної досконалості 07.05.2019 в м. Київ

132
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

04701/08-43 Лист1/11-4182
Про нагородження Прус С.Г.

133
25.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04583/08-21 Лист7/19.8/7185-19
Про проведення 14.05.2019 заходу за сприяння 
Програми "U-LEAD з Європою" щодо підтримки 
створення мережі ЦНАПів в 2019-2020 рр. (м. 
Київ)

134
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04643/08-26 Лист7/10.1/7260-19
Щодо введення в дію Закону України від 
09.11.2017 №2189-VIII "Про житлово-комунальні 
послуги"

135
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04677/08-22 Лист7/36/7294-19
Про надання інформації щодо щільності 
автомобільних доріг

136
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04695/08-26 Лист7/32/7326-19
Про виконання протокольного рішення з питань 
підсумків проходження опалювального сезону 
2018/19 року

137
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04759/08-20 Лист7/19.1/7385-19
Про надання переліків проектів для фінансування

138
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04760/08-41 Лист7/12/7336-19
Про підготовку до 7-го засідання СМК Литва

139
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

04784/08-24 Лист7/19.6/7417-19
Про надання інформації щодо будівництва житла 
для внутрішньопереміщених осіб в межах 
регіональних програм

140
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

04785/08-27 Лист7/14.3/7416-19
Про моніторинг стану містобудівної документації 

141
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

04790/08-26 Лист7/9.1.2/7434-19
Про надання інформації щодо впровадження 
програмного продукту "Програма гідравлічного 
моделювання водопровідних мереж різної 
складності і конфігурації населених пунктів 
будь-якого розміру "Гідра"

142
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04799/08-26 Лист7/9.5/7469-19
Про стан забезпечення багатоквартирних будинків 
централізованим постачанням гарячої води

143
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04800/08-32 Лист7/14.3/7495-19
Про аналіз забезпеченості населених пунктів 
дошкільними та загальноосвітніми навчальними 
закладами

144
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

04853/08-28 Лист7/10.1/7556-19
Про проведення розрахунків щодо невикористаних 
сум житлових субсидій

145
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04856/08-26 Лист7/32/7035-19
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
підготовки до опалювального періоду 2019/2020 
року

146
25.04.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
21



№
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

04587/08-35 Лист8434/0/2-19/37
Про організацію та проведення оздоровлення і 
відпочинку дітей у 2019 році

147
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04592/08-28 Лист8462/0/2-19/47
Про осіб, які постраждали від торгівлі людьми

148
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04593/08-28 Лист8516/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

149
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04692/08-28 Лист8663/0/2-19/56
Про проведення селекторної наради з питань 
житлових субсидій 11.05.2019

150
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04693/08-28 Лист8640/0/2-19/47
Про проведення селекторної наради з питань 
протидії торгівлі людьми 10.05.2019

151
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04758/08-35 Лист8792/0/2-19/37
Про проведення Всеукраїнської селекторної наради 
з проведення оздоровчої кампанії 2019 року 
23.05.2019

152
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04787/08-35 Лист8810/0/2-19/37
Про надання інформації щодо передбачених коштів 
на виготовлення бланків посвідчень у 2019 р. з 
місцевого бюджету

153
06.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04823/08-28 Лист8949/0/2-19/56
Про проведення селекторної наради з питань 
житлових субсидій 11.05.2019

154
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ 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

04915/08-35 Лист9003/0/2-19/37
Про участь у короткотерміновому семінарі 
"Порядок ведення Державного реєстру дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку" 
29-31.05.2019 (м. Київ)

155
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04706/08-20 Лист08040-10/2-5/11
Про надання інформації щодо штатної чисельності 
та річного фонду оплати праці працівників 
бюджетних установ

156
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04731/08-20 Лист12010-22-6/1198
Про надання копій програм управління місцевим 
боргом

157
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04798/08-20 Лист04110-09-3/1227
Про надання інформації для підготовки Бюджетної 
декларації на 2020–2022 роки

158
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04905/08-20 Лист07010-05-5/1241
Про використання освітньої субвенції на виплату 
заробітної плати педагогічним працівникам у 2019 
році

159
08.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

04832/08-46 Лист17510/618-30-19
Про виконання рішення Європейського суду з прав 
людини у справі "Віра Довженко проти України"

160
07.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ 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
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04886/08-20 Лист01-1133/33-1
Про надання допомоги з резервного фонду 
бюджету на заходи, пов'язані з руйнуванням 
самопливного колектору в м. Бердянськ

161
02.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04708/08-33 Лист03/03-19/01253
Про забезпечення медичного супроводу урочистих 
заходів 08-09.05.2019

162
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04709/08-33 Лист03/03-19/01254
Про забезпечення медичного супроводу урочистих 
заходів 09.04-01.05.2019

163
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

04845/08-48 ЛистМ-78н.т.
Про мобілізаційні завдання

164
07.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04846/08-42 Лист48н.т.
Про включення Яловеги А.Б. до складу 
ліквідаційної комісії

165
02.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

04673/08-20 Лист1198/21-13
Про кошти на придбання спеціалізованої техніки

166
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

04843/08-08 Депутатське звернення70/19
ДМР ЧУМАЧЕНКО І.М.
Про звернення садового товариства 
"Сільгосптехніка" щодо вирішення питання з 
транспортом

167
07.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька міська рада

24



№
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

04635/08-49 Лист908/290/19
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про письмове пояснення на позовну заяву ДП 
"Запорізький експертно-технічний центр 
Держпраці"

168
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04810/08-40 Лист984/02-03
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН 
Про надання інформації щодо розміру нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
Олімпійська, 7а

169
06.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька міська рада

04818/08-20 Лист1266/21-13
Про перерозподіл коштів

170
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04865/08-20 Лист1164/21-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2019 
році природоохоронних заходів

171
26.04.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

04741/08-35 Лист1030/01-05
Про пільгове перевезення дітей гр. Дудки Л.О.

172
25.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

04812/08-28 Лист05/46-651
Про заборгованість з виплати заробітної плати 
працівникам Таврійського експлуатаційного цеху 
водопостачання та водовідведення КП 
"Облводоканал" ЗОР

173
03.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада
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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

04831/08-20 Лист03-13/1343
Про виділення коштів на захист пляжної території 
від розмиву в м. Приморськ

174
03.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04857/08-08 Депутатське звернення151-19
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про внесення змін до рішення облради від 
14.03.2019 №28 

175
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

04613/08-54 Лист1721/01-13
Про діяльність КЗ "Кам'янсько-Дніпровська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат" ЗОР

176
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

04682/08-49 Лист1735/01-17
Про відзив на позовну заяву ДОР Гришина Я.В.

177
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04710/08-54 Лист1879/01-11
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

178
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04711/08-54 Лист2012/01-11
Про перерахування коштів на об'єкт "Придбання 
башти Рожновського..."

179
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04768/08-54 Лист2043/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення субвенції на придбання шкільного 
автобусу

180
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04769/08-54 Лист2034/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР (та інші)
Про виділення коштів на приведення у 
відповідність до вимог протипожежної безпеки 
споруд та будівель

181
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04770/08-54 Лист2061/01-11
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про виділення коштів на оновлення 
проектно-кошторисної документації та виконання 
робіт з будівництва водогону до смт Комишуваха

182
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04771/08-54 Лист2099/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. П.І. 
МАЙБОРОДИ"
Про виділення коштів на встановлення огорожі

183
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04821/08-54 Лист2072/01-11
ГО "КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА РО 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗС ТА УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ"
Про надання фінансової допомоги для придбання 
оргтехніки

184
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04822/08-54 Лист2086/01-33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
26.04.2019

185
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04849/08-54 Лист1956/01-11
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт ліфтів та частини 
покрівлі КЗ

186
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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04863/08-54 Лист2134/01-10
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
з питань берегоукріплення по вул. Приморській в 
м. Бердянськ

187
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04867/08-54 Лист2048/01-11
Про виконання рішення обласної ради від 
14.03.2019 №39

188
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04868/08-54 Лист01-26/0407
Про доопрацювання проекту рішення обласної 
ради щодо звіту Департаменту капітального 
будівництва ОДА щодо освоєння коштів за 2018 
рік

189
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

04869/08-54 Лист01-26/0408
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
ремонт приміщень адміністративної будівлі 
Запорізької облради

190
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04884/08-49 Лист2031/01-17
Про відзив на уточнену позовну заяву Заболотної 
Н.О.

191
07.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

04595/08-22 Лист001-68/7177
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

192
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04835/08-22 Лист001-68/7612
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

193
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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04836/08-22 Лист001-68/7613
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

194
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04837/08-22 Лист0001-68/7609
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

195
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04838/08-22 Лист001-68/7575
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

196
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

04733/08-43 Лист38/61
Про нагородження Кравченка П.О. (та інші)

197
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04603/08-22 Лист06/13-744
Про узгодження "Програми безпечного 
відключення електроспоживання ТОВ "ЗТМК"

198
30.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04839/08-48 Лист3931
Про погодження Плану спільних заходів з 
активізації участі громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного 
кордону у 2019 році

199
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

04615/08-43 Лист42/23-464
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Ярмоленка С.В. (та інші)

200
22.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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04646/08-42 Лист25
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Про недопущення скорочення чисельності 
працівників райдержадміністрацій

201
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04600/08-26 Лист25
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про приведення господарської діяльності у 
відповідність до ліцензійних умов 

202
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04623/08-40 Лист02/4142
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про стан розгляду клопотання щодо надання у 
постійне користування земельної ділянки

203
02.05.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04651/08-20 Лист16
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР"
Про отримання грошових коштів за виконані 
роботи

204
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04670/08-22 Лист01/93
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

205
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04671/08-49 Лист407
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про касаційну скаргу на постанову Центрального 
апеляційного господарського суду від 04.04.2019

206
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04727/08-22 Лист02/19
ТОВ "МЕТАЛЛ Б/У ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення перевірки

207
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04729/08-22 Лист01/100
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
При вирішення ситуації щодо придбання 
скрапленого газу 

208
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

30



№
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

04734/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про додаткові пояснення по суті спору з 
урахуванням постанови Верховного Суду від 
20.03.2019

209
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04775/08-22 Лист51
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про тарифи на перевезення пасажирів

210
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04806/08-40 Лист52-01/148
ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"
Про надання інформації на звернення ПАТ 
"Акціонерний центр "Восток" від 26.02.2019 № 
52-01/82 щодо встановлення меж земельної ділянки

211
06.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04813/08-39 Лист42/0404
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про проведення перевірки законної діяльності ТОВ 
"Рибгосп Кам`янський"

212
03.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04814/08-20 Листб/н
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "БУЛЬВАР 
В"
Про відшкодування суми кредиту на придбання 
матеріалів для заміни вікон

213
08.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04854/08-40 Лист10/05
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ-2015"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

214
10.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04612/08-43 Лист01-16/185
КЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про нагородження Зінченко Є.В.

215
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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04699/08-35 Лист11-18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАГАЛЬНООБЛАСНИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ "ФЕСТИВАЛЬ СІМ`Ї"
Про проведення сімейного свята "Фестиваль сім`ї" 
01.06-02.06.2019

216
25.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04700/08-35 Лист11-18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАГАЛЬНООБЛАСНИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ "ФЕСТИВАЛЬ СІМ`Ї"
Про спільну зустріч організаторів та партнерів 
Фестивалю сім`ї 15.05.2019

217
25.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04773/08-49 Лист910/1674/19
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГЛАДКИЙ, 
ЯЦЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"
Про відзив на апеляційну скаргу Запорізької 
облдержадміністрації

218
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04850/08-43 Лист73
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про нагородження працівників галузі

219
07.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04725/08-26 Лист14-01/19/03
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення семінару з питань підготовки 
багатоквартирного будинку до опалювального 
сезону 16.05.2019

220
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04726/08-26 Лист15-01/19
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення інформації на сайті щодо 
проведення семінару 16.05.2019

221
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби
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04571/08-40 Лист01-23/149
КУП "НАШ ДІМ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

222
16.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04572/08-40 Лист02/234
КП "КОМФОРТ"
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки

223
01.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04609/08-26 Лист56
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни даних в документах, що додавались до 
заяв про видачу ліцензії

224
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04616/08-22 Лист4764
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погодження загальновиробничих питомих 
норм витрат ПЕР на 2019 рік

225
11.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04742/08-22 Лист141
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

226
26.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04777/08-20 Лист060519/1
"ОСББ УЗБ-5"
Про відшкодування суми кредиту на облаштування 
індивідуального теплового пункту

227
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04778/08-22 Листб/н
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про пояснення щодо погодження 
загальновиробничих норм питомих витрат ПЕР

228
07.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ 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

04898/08-26 Лист648
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії та постачання теплової енергії

229
06.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

04618/08-49 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі 335/10080/15-ц

230
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04628/08-49 Лист2/330/272/2019
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі за позовом 
Кулієва В.Е.

231
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04735/08-49 Лист2/330/272/2019
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про матеріали справи щодо забезпечення позову по 
апеляційній скарзі Кулієва В.Е.

232
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04772/08-49 Лист335/9433/17
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду Гордієнка В.В. та Соболя О.С. 
16.05.2019

233
24.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04882/08-49 Лист334/228/19
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 17.05.2019

234
25.04.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04883/08-49 Лист335/2543/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію рішення суду по справі від 17.04.2019 за 
позовом Арінченкова Ю.В.

235
22.04.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

04783/08-43 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
КОМПОЗИТОРІВ
Про присвоєння почесного звання Сердюку А.В.

236
25.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04878/08-42 Лист127
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про внесення змін до штатного розпису на 2019 рік

237
03.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04610/08-35 Лист9
РАДА ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ 
"ВЕСНА"
Про внесення змін до установчих документів 
оздоровчого закладу

238
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Учбові заклади

04573/08-20 Лист01-19/117
КЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. П.І. 
МАЙБОРОДИ"
Про виділення коштів на встановлення огорожі і 
облаштування території

239
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04659/08-43 Лист236
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про нагородження Богомолової Н.М (інші)

240
26.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

04852/08-37 Лист0.1/21/954/0/2-1
Про проведення історичного фестивалю "Дике 
поле. Шлях до Європи"  8.06.2019 с.Назарівка 

241
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізька ОДА
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з/п
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04802/08-28 Листб/н
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
Про звіт щодо діяльності Центру

242
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Київська МДА

04719/08-35 Лист051/7675-009/4
Про влаштування дітей з інвалідністю до дитячих 
інтернатних закладів

243
23.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Одеська ОДА

04607/08-23 Лист1937/1/01-28/271
Про розробку програми підтримки зрошуваного 
землеробства

244
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Херсонська ОДА

04690/08-37 Лист72-3132/0/19/309
Про участь у VI Таврійському туристичному 
конгресі 16-18.05.2019 (м. Нова Каховка)

245
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04860/08-16 Лист22/007907-08ПК
(Г. Кільова) Про погашення заборгованості за 
роботи з будівництва інженерних споруд ТОВ 
"Комунтех"

246
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

04667/08-16 Лист02-01/683
(І. Райнін) Про заходи з відзначення Дня пам'яті та 
примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 08-09.05.2019

247
26.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

04666/08-02 Указ169/2019
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 11 лютого 2016 року № 44

248
26.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04605/08-16 Лист32-07/94
(М. Кулеба) Про надання інформації щодо закладів 
інституційного догляду та виховання дітей

249
22.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

04763/08-22 Лист01.1-16/0343
Про очищення узбіччя від гілля

250
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

04578/08-20 Лист01-28/0469
Про співфінансування проекту "Захист від 
підтоплення та затоплення північно-західної 
частини м.Вільнянськ"

251
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04767/08-20 Лист109/01-17
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
опалення КЗ "Гуляйпільський колегіум "Лідер"

252
17.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04811/08-42 Лист06-02/185
ВІДДІЛ АПК
Про збереження чисельності працівників відділу 
АПК

253
06.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04753/08-42 Лист01-18/0376
Про погодження звільнення Макєєвої К.Є.

254
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04885/08-20 Лист0683/01-18
Про виділення співфінансування на будівництво 
амбулаторій монопрактики

255
07.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04896/08-20 Лист0657/01-18
Про виділення коштів для придбання машин для 
збору відходів для Новомиколаївської сільської 
ради

256
22.04.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

04901/08-22 Лист0480/01-10
Про ремонт ділянки дороги Н 08 до с. Микільське

257
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04584/08-20 Лист01-20/0371
Про ситуацію з наповненням бюджету РДА

258
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04887/08-40 Лист0988/01-23
ЯКИМЕНКО Д.П.
Про укладення договору оренди земельної ділянки 

259
03.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04683/08-22 Лист01-37/099
Про виконання робіт з ремонту автошляхів

260
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

04704/08-20 Лист01.1-16/212
Про виділення коштів на ремонт будівлі школи 
"Талант"

261
02.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

04580/08-45 Лист121
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів депутатів 
Тернуватської с/р та Тернуватського селищного 
голови

262
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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04581/08-45 Лист222
ФРУКТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших виборів депутатів 
Новенської с/р та Новенського сільського голови

263
22.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04674/08-20 Лист1277/08-22
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про фінансування берегоукріплення с. 
Червонодніпровка

264
23.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04681/08-26 Лист02-02-16/134
ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про погашення заборгованості КП "Гнаровський 
сількомунгосп" перед КП "Водоканал"

265
16.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

04703/08-22 Лист478
ОРЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання встановлення "лежачих 
поліцейських"

266
23.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04774/08-20 Лист05-44/0917
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на об'єкт "Лікувальний 
корпус КУ "Чернігівська ЦРЛ"

267
07.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04782/08-40 Лист02-02-16/156
ГНАРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про здійснення реєстрації права державної 
власності на земельну ділянку

268
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04866/08-40 Лист926
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання передачі земельної ділянки

269
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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04877/08-20 Лист599
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проектів щодо ремонту дитячих 
садків та шкіл

270
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04899/08-20 Лист242/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для облаштування дитячого 
садочку

271
07.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04916/08-20 Лист299
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про кошти на будівництво амбулаторії 
монопрактики

272
06.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

04880/08-49 Лист03.2-39/0677
Про заперечення по справі за позовом Бикова Д.О.

273
07.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент фінансів

04755/08-48 Лист07-11/993
Про надання інформації щодо заходів з підготовки 
території держави до оборони

274
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04757/08-42 Лист09-42/988
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Саліонову М.Г.

275
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба у справах дітей

04723/08-42 Доповідна запискаб/н
Про скорочення штатної чисельності служб у 
справах дітей райдержадміністрацій

276
06.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

40



№
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

04649/08-42 Лист281/03-17
Про навчання за результатами оцінювання 
службової діяльності 13.05.21019

277
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04781/08-42 Лист283/03-05
Про зміну тематики та терміну проведення 
навчання

278
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04873/08-42 Лист291/03-17
Про участь у семінарі-тренінгу 16.05.2019

279
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

04621/08-43 Лист895/04-21
Про нагородження Гелетюк Т.І. та Самойленко 
Т.С.

280
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04622/08-43 Лист896/04-21
Про нагородження Гапона В.М. (та інші)

281
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Відділення Національної служби посередництва і примирення

04663/08-28 Лист01-08/01-10/17
Про конфліктну ситуацію у локомотивному депо 
Мелітополь

282
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04864/08-20 Лист06.2-09/1964
Про стан використання субвенції 

283
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області
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04780/08-20 Лист1662/9/08-01-21-
Про придбання спеціальної техніки

284
07.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ 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

04720/08-40 Лист0-8-0.4-527/90-1
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про вжиття заходів щодо скасування 
розпорядження голови Запорізької РДА від 
20.01.2010 № 83

285
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

04672/08-46 Лист3950/01/6-2019
Про заходи щодо виконання протокольного 
рішення обласної координаційної ради № 2 від 
19.03.2019 з питань розвитку підприємництва

286
26.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

04687/08-38 Лист04-39/365
Про визнання свідоцтва про державну реєстрацію 
газети "Запорізька правда" недійсним

287
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

04764/08-21 Лист09-19/3136
Про надання кабінету для проведення штабу 
10.05.2019

288
06.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04630/08-49 Ухвала908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

289
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04631/08-49 Ухвала9908/2155/18
Про ухвалу суду у справі ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

290
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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04633/08-49 Ухвала9080/924/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ Агрофірма "Щедрий 
лан"

291
18.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04634/08-49 Ухвала908/328/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

292
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

04815/08-43 Лист1.6/202
Про нагородження Шамілова В.І.

293
08.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

04627/08-39 Лист01-08/516
Про внесення змін до Положення про ландшафтний 
заказник загальнодержавного значення 
"Старобердянський"

294
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04848/08-20 Лист01-08/544
Про виділення коштів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 
придбання мобільних лісопожежних модулів та 
пожежного автомобіля

295
07.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04596/08-48 Лист854
Про передовий досвід організації роботи щодо 
переобладнання приміщень за новим форматом

296
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04597/08-48 Лист849/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку ТОВ "СГК "ЮКА"

297
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04598/08-48 Лист851/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку ФГ "Вєктор-84"

298
23.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

43



№
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

04680/08-48 Лист903
Про виділення транспортних засобів для 
проведення навчальних стрільб 17-22.05.2019

299
03.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

04721/08-48 Лист879
Про призначення Хобота В.П. військовим 
комісаром 

300
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04765/08-48 Лист906/2
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку в Підгірненській с/р Василівського району

301
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04766/08-48 Лист910/2
Про акт перевірки організації і ведення військового 
обліку в КП "Облводоканал" ЗОР Таврійського 
експлуатаційного цеху водопостачання та 
водовідведення

302
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04619/08-49 Лист280/388/19/1672
Про апеляційну скаргу ДП "НАЕК "Енергоатом" в 
особі ВП "Запорізька АЕС на ухвалу суду

303
22.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04736/08-49 Лист280/786/19/1766
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Укрспецмаш"

304
25.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04881/08-49 Лист280/1134/19/184
Про копію ухвали суду про відвід судді по справі за 
позовом ДОР Гришина Я.В.

305
06.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

04577/08-46 Лист1-5-6/2211-19
Про перевищення службових повноважень 
посадовою особою НПП "Великий луг"

306
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Правові питання паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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04611/08-22 Лист2103ВИХ-19-29
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про заборону проїзду по автомобільній дорозі

307
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04827/08-22 Лист01-1/292
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності

308
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04862/08-46 Лист1287/46/-/04-201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволу на 
будівельні роботи ТОВ "Фін-інвест"

309
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

04645/08-46 Лист36-2371вих-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо погоджень проектів 
землеустрою Департаментом екології ЗОДА

310
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04665/08-46 Лист50-3494вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання інформації щодо земельних ділянок 
ПАТ "Компанія Райз"

311
26.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04834/08-46 Лист31-1765вих-19
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про виконання рішення суду щодо припинення 
права власності на витребувану земельну ділянку у 
Димової О.В.

312
26.04.2019від

№
від 10.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04617/08-49 Лист05/2-2098-19
Про відповідь на відзив на позовну заяву у справі 
ТОВ "Торгівельна компанія "Донрибкомбінат"

313
25.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04847/08-46 Лист19-1997вих-19
Про оренду земельної ділянки ТОВ "Валерія"

314
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Регіональне відділення Фонду державного майна

04624/08-21 Лист02/1-13-01881
Про передачу до комунальної власності державного 
нерухомого майна по вул. Наукового містечка, 2, м. 
Запоріжжя

315
24.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04652/08-22 Лист10/730
Про облаштування майданчиків для здійснення 
габаритно-вагового контролю транспортних засобів

316
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

04844/08-19 Лист58-02/09-1220
Про надання інформації щодо проведених 
конкурсів на перевезення пасажирів

317
08.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

04816/08-46 Лист3035/39/107/02-2
Про надання інформації щодо звільнених 
працівників Департаменту капітального 
будівнитцва ЗОДА

318
03.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04861/08-46 Лист3085/39/107/03-2
Про усунення порушень у сфері публічних 
закупівель в Департаменті екології ЗОДА

319
07.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

04697/08-46 Лист6108/41/32/01-20
Про усунення недоліків експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг 

320
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04696/08-46 Лист59/6/3-629нт
Про загрозу судноплавству

321
02.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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04748/08-46 Лист59/3/3-715нт
Про надання інформації стосовно Ніавадзе 
Ніколоза

322
26.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04749/08-46 Лист59/3/3-716нт
Про надання інформації стосовно Ніавадзе 
Ніколоза

323
26.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04750/08-46 Лист59/3/3-713нт
Про надання інформації стосовно Апакія М.В. 
(інші)

324
26.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04751/08-46 Лист59/3/2-712нт
Про надання інформації стосовно Сімонова Є.В., 
Кузьміна М.І.

325
26.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04752/08-46 Лист59/3/3-714нт
Про надання інформації стосовно Апакія М.В. 
(інші)

326
26.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04668/08-07 Постанова870
Про надання доступу до бази даних Державного 
реєстру виборців відділу ведення Державного 
реєстру виборців міста Чернівців Чернівецької 
міської ради

327
30.04.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04688/08-07 Постанова875
Про кількість одномандатних виборчих округів, що 
утворюються сільськими, селищними виборчими 
комісіями для організації додаткових виборів 
депутатів сільських, селищних рад 30 червня 2019 
року

328
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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04689/08-07 Постанова874
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються сільськими, 
селищними, міськими виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад об'єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 30 червня 2019 року

329
03.05.2019від

№
від 06.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04804/08-45 Лист21-28-4040
Про функціонування органів ведення Державного 
реєстру виборців

330
03.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

04629/08-49 Постанова908/72/18
Про постанову суду у справі ПАТ "Янцівський 
гранітний кар`єр"

331
18.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Генеральна прокуратура

04809/08-46 Лист19/2-48649ВИХ-
Про питання укладення договору оренди земельної 
ділянки ТОВ "Валерія"

332
06.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

04904/08-20 Лист7-08-01/81041
Про зміни у роботі системи дистанційного 
обслуговування користувачів клієнтської бази 
Казначейства

333
10.05.2019від

№
від 11.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04776/08-29 Лист357-0250-23
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про прийом на навчання

334
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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04791/08-29 Лист16-6659/162
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
порядку забезпечення населення засобами 
радіаційного та хімічного захисту

335
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

04702/08-22 Лист1050/1/7.2-5
Про підтримку в організації роботи із 
застосуванням тимчасових обмежень та заборону 
руху великовагового автомобільного транспорту в 
спекотний період

336
26.04.2019від

№
від 06.05.2019
№ паперовий паперова

04744/08-22 Лист1056/1/13-8
Про участь у семінарі з питань проектування 
автомобільних доріг 12-13.06.2019 (м. Запоріжжя)

337
26.04.2019від

№
від 07.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

04575/08-42 Лист23-11/154
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у травні 2019 року

338
26.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04576/08-42 Лист07/35-19
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ВРЯДУВАННЯ
Про запрошення на навчання

339
14.03.2019від

№
від 02.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04840/08-42 Лист1/15-12-293
Про прийом на навчання до академії та проведення 
Дня відкритих дверей

340
23.04.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

04676/08-22 Лист4850/17.1/7-19
Про участь у засіданні з питань розподілу 
електричної енергії АТ "Укрзалізниця" 07.05.2019 
(м. Київ)

341
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04817/08-22 Лист5009/17.1.1/7-19
Про проведення відкритого обговорення з питань 
розподілу електричної енергії АТ "Укрзалізниця" 
20.05.2019 (м. Київ)

342
07.05.2019від

№
від 08.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

04841/08-47 Лист45-08/35637/19
ДЕПАРТАМЕНТ ПЕРЕВІРКИ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА 
МОНІТОРИНГУ СПОСОБУ ЖИТТЯ
Про надання роз`яснень при поданні декларацій та 
повідомлень щодо суттєвих змін у майновому стані

343
06.05.2019від

№
від 10.05.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Федерація роботодавців

04614/08-32 Лист19-1-207
Про проведення профорієнтаційного тестування 
учнів

344
18.04.2019від

№
від 02.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Фонд державного майна України

04745/08-21 Лист10-15-8410
Про упорядкування обліку юридичних осіб 

345
03.05.2019від

№
від 07.05.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

04656/08-47 Лист3416/6.1-14-19/6
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД 
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
Про надання документів щодо управління активами

346
02.05.2019від

№
від 03.05.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

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