
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.05.19 по 17.05.19

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 загальний

05025/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 

1
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

04918/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Депаратамент культури)
Про виділення додаткових коштів обласного 
бюджету у 2019 році на придбання автомобілю для 
КЗ "Запорізький академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара" ЗОР

2
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04938/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент 
житлово-комунального господарства)
Про програму фінансової підтримки комунальних 
підприємств, що належать до спільної власності 
територіальних громад

3
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04947/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Полякову А.В. та Гордієнку В.В.

4
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04948/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Барановській М.В. та Шлеї В.В.

5
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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04949/08-42 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Литвиненку В.А. та Бєлєвцову С.В.

6
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04952/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Медвідю С.М. та Матвіїшиній О.Є.

7
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04953/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Тедєєву О.С. та Билиму О.М.

8
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04954/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Абдурахмановій С.П. (та інші)

9
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04966/08-21 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про виділення додаткових кабінетів Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури ЗОДА

10
06.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04971/08-31 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі послуг

11
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

04975/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури)
Про надання матеріальної допомоги М. 
Барановській 

12
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04976/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент фінансів)
Про нагородження Любініної Н.Х.

13
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

04991/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації за квітень 2019 
року

14
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04992/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету відповідно до заходів Програми розвитку 
охорони здоров'я у Запорізькій області 2018-2022 
роки

15
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05035/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про порушення ТОВ "Феникс-Авто" умов 
укладеного договору про організацію перевезення 
пасажирів...

16
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05061/08-48 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про участь у тактико-спеціальному навчанні на 
військовому об'єкті з контрдиверсійної та 
антитерористичної тематики

17
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05125/08-32 Деклараціяб/н
Е.ГУГНІН (Департамент освіти)
Про забезпечення організації чергування медичних 
працівників для надання медичної допомоги 
учасникам ЗНО та працівникам у пунктах 
проведення тестування

18
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05126/08-33 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров`я у Запорізькій області на 2018-2022 роки

19
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

3
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05048/08-08 Депутатське звернення04-25/13-422(90
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про ситуацію, що склалася з інфекційними 
захворюваннями населення

20
11.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

04943/08-08 Депутатське звернення2309
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про порушення норм під час виконання ремонтних 
робіт дорожнього покриття по вул. Алкорівській у 
м. Вільнянськ

21
26.04.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04944/08-08 Депутатське звернення2310
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про встановлення критого зупинного комплексу на 
трасі Запоріжжя - Біленьке

22
02.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

04996/08-40 ЛистЕ.18.0.0.0/4-953
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в користування земельної ділянки

23
11.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

05020/08-48 Лист1686
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2802
Про надання інформації щодо об'єктів охорони

24
13.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

05011/08-28 Лист23/Z
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ГО "СВ-ПЛАТФОРМА"
Про погодження тексту акту прийому-передачі 
наданих послуг за грантом Світового Банку

25
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05096/08-44 Листб/н
ГО "ВГО "ІНСТИТУТ "РЕСПУБЛІКА" В М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про тренінг з публічних консультацій 30.05.2019

26
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05101/08-41 Листб/н
ВІЛЬНЮСЬКИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ'Я
Про поїздку до Литви 03-08.06.2019

27
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

05016/08-40 Листб/н
ШАВРІН О.І. (ТА ІНШІ)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком №7 на о. 
Хортиця

28
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05057/08-40 Листб/н
ЯБЛОНСЬКИЙ В.В.
Про внесення змін та доповнень до договорів 
оренди земельної ділянки

29
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04935/08-49 Адвокатський запит5-05
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"МУНІЦИПАЛЬНА АДВОКАТУРА"
Про надання інформації щодо Регіональних 
цільових програм на 2019 рік

30
03.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

04936/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 16.05.2019

31
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

04937/08-40 Листб/н
ГР. РАКОВ О.О.
Про отримання документації із землеустрою

32
10.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04945/08-38 Лист321
ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ"
Про зйомки сюжету щодо внутрішньо переміщених 
осіб

33
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04957/08-22 Лист90
ТОВ "ЕНЕРГОЕКОГРУП"
Про узгодження довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

34
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04974/08-40 Листб/н
ФОП ВАРЧЕНКО В.О.
Про поновлення договору оренди водного об'єкту

35
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04993/08-40 Листб/н
ДУБОВИЦЬКИЙ С.В.
Про продовження терміну дії договору оренди 
землі

36
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

04998/08-22 Лист604
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

37
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05031/08-33 Лист2117
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо графіку засідань 
координаційних рад

38
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05043/08-41 ЛистUKR/PRO/2019/
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про візит представників уряду Норвегії до 
Запорізької області 04-05.06.2019

39
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05058/08-40 Листб/н
ВОРОНІН Р.В. (ТА ІНШІ)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком №16 на 
о. Хортиця

40
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
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

05086/08-40 Лист121-05/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладення додаткової угоди до договору 
оренди землі

41
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05090/08-49 Лист05/2/3-45-18
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА
Про пояснення у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

42
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05091/08-49 Листб/н
ЗАБОЛОТНА Н.О.
Про матеріали у справі суду №280/1345/19

43
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05113/08-46 Лист1476/02-14
П'ЯТА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА 
НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА
Про повідомлення щодо зміни адреси квартири № 
15 по вул. Леніна, 92 в смт Велесе

44
03.04.2019від

№
від 17.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05114/08-46 Лист1477/02-14
П'ЯТА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА 
НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА
Про повідомлення щодо зміни адреси гаражу № 5 
по вул. Леніна, 92 в смт Велесе

45
03.04.2019від

№
від 17.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05123/08-49 Лист10253
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про постанову щодо закінчення виконавчого 
провадження у справі Кривохатько В.В.

46
26.04.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05131/08-33 Лист67
ТОВ "МЕДСТАР СОЛЮШЕНС"
Про забезпечення телемедичних консультацій в 
області

47
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Посольства

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

05042/08-37 Лист6111/17-522/1-2
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ
Про оформлення паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон Абдулаєвої Н.М.

48
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Посольства, консульства

05044/08-41 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про українсько-німецьку конференцію 06.06.2019 
(м. Дніпро)

49
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

04959/08-49 Лист280/5102/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом Віслоух Л.В.

50
03.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04962/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

51
08.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04963/08-49 Лист280/388/19(852/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду від 07.05.2019 за позовом 
ВП "Запорізька АЕС"

52
07.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04964/08-49 Лист160/1862/19
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію рішення від 19.04.2019 за позовом ПАТ 
"Розівський елеватор"

53
02.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05073/08-49 Лист910/1956/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

54
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05074/08-49 Ухвала908/290/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ДП 
"Запорізький експертно-технічний центр 
держпраці"

55
10.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04925/08-06 Доручення14559/2/1-19
(Г. Пліс) АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ
Про проведення семінарів-нарад з питань 
поглиблювання розвитку енергозбереження та 
енергоефективності в областях України

56
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04973/08-06 Доручення15427/1/1-19
(В. Кириленко) Про створення нових та ремонт 
існуючих стадіонів

57
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04977/08-03 Розпорядження305-р
Про підготовку та проведення 
фізкультурно-спортивних заходів серед державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування

58
08.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

04978/08-03 Розпорядження303-р
Про передачу будівель у спільну власність 
територіальних громад Бердянського району

59
08.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

04979/08-03 Розпорядження307-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. 
№ 735

60
08.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04980/08-03 Постанова378
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті за програмою 
“Реалізація надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України”

61
09.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04981/08-03 Постанова380
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 квітня 2019 р. № 293

62
08.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

04982/08-03 Постанова388
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 червня 2012 р. № 658

63
08.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

04983/08-17 Лист9685/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у квітні 2019 року

64
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05000/08-06 Доручення16238/1/1-19
(С. Кубів) Про надання інформації щодо відпуску 
матеріальних цінностей з державного резерву

65
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05001/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16502/0/1-19
(Г. Пліс) Протокол наради від 15.04.2019 щодо 
встановлення державних символів, зокрема 
державного Прапора та малого Державного герба 
України, на адміністративних межах областей на 
автомобільних дорогах

66
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05030/08-17 Лист9854/0/2-19
(В. Федорчук) Про Запорізьке обласне відділення 
пошуково-видавничого агентства "Книга Пам'яті 
України"

67
14.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05081/08-06 Доручення1192/10/1-19
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про відзначення Дня 
Європи в Україні 18.05.2019

68
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05084/08-06 Доручення15236/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 26.04.2019 № 169 "Про внесення змін 
до Указу Президента України від 11 лютого 2016 
року № 44"

69
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05085/08-06 Доручення13943/1/1-19
(В. Гройсман) Про розгляд Звіту щодо результатів 
аудиту ефективності використання коштів 
державного фонду  регіонального розвитку

70
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05094/08-17 Лист10054/0/2-19
(В. Бондаренко) Про стан реалізації проектів 
регіонального розвитку

71
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05098/08-03 Постанова376
Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на створення та 
ремонт існуючих спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

72
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05128/08-04 Протокольне рішення16854/0/1-19
(П. Розенко) Про заходи у зв'язку з 75-ми 
роковинами депортації кримських татар та інших 
народів Криму 18.05.2019

73
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05129/08-17 Лист10063/0/2-19
(Г. Пліс) Про відпуск консервів м'ясних

74
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05130/08-06 Доручення4656/9/1-19
(П. Розенко) Про матеріали до засідання 
Міжвідомчої робочої групи з питань виконання 
плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року

75
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
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(адресат)

номер та дата ОДА
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05095/08-23 Лист37-18-11/11575
Про проведення конкурсу "Неймовірні села 
України 2019"

76
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

04926/08-39 Лист6/4-7/4950-19
Про поводження з непридатними та забороненими 
до використання пестицидами та агрохімікатами

77
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05082/08-39 Лист5/4.1-8/5159-19
Про надання інформації щодо територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного і 
місцевого значення в акваторії Чорного та 
Азовського морів

78
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05028/08-19 Лист3904-05/20256-0
Про надання переліку проектів 
державно-приватного партнерства

79
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05033/08-27 Лист1474/35/14-19
Про надання інформації щодо забезпечення 
безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю до 
транспортної інфраструктури

80
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

05087/08-22 Лист1471/25/14-19
Про компенсації за пільгові перевезення

81
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

05032/08-37 Лист678/19-2/15-19
Про організацію Міжнародного семінару 
"Європейські цінності та компетентності у роботі 
закладів освіти..." 15-19.09.2019

82
26.04.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05002/08-34 Лист3652/5.4
Про реалізацію Плану заходів з оздоровчої рухової 
активності на 2019 рік

83
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони
12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05115/08-48 Лист343/3691
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про кошти для будівництва інженерних споруд

84
06.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05041/08-32 Лист1/11-4580
Про кандидатуру до складу робочої групи з питань 
державного сприяння забезпеченню участі 
українського бізнесу у фінансуванні пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки

85
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04965/08-33 Лист25.5.3-12334
Про впровадження телемедицини

86
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05010/08-33 Лист3.49-53/898-19/1
Про включення КУ "Обласна клінічна психіатрична 
лікарня" ЗОР до Переліку спеціальних закладів з 
надання психіатричної допомоги

87
03.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05106/08-33 Лист25.5.1/12840
Про погодження розпорядження КМУ "Про 
затвердження переліку закладів охорони здоров'я, 
які не підлягають реорганізації в казенні 
підприємства та/або комунальні некомерційні 
підприємства"

88
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04984/08-28 Лист7/10.1/7772-19
Про зміни у чинному законодавстві з питань 
надання пільг і житлових субсидій

89
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

04985/08-26 Лист7/11.3/7745-19
Про заходи щодо підготовки пляжів до масового 
відпочинку населення

90
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04999/08-42 Лист7/34/7814-19
Про структурні підрозділи, на які покладено 
виконання завдань з питань оборонної, 
мобілізаційної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами

91
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05003/08-30 Лист7/34.4/7816-19
Про розгляд звернення Григорівської сільської 
ради Запорізької області стосовно питання 
об'єднання територіальних громад

92
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05023/08-19 Лист7/19.1/7832-19
Про засідання комісії для оцінки та відбору 
інвестиційних проектів 16.05.2019 (м. Київ)

93
14.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05027/08-22 Лист7/10.2/7894-19
Про надання інформації щодо укладання договорів 
на постачання електричної енергії

94
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05083/08-42 Лист7/13.1/7908-19
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови КМУ 
від 18.04.2012 р № 606"

95
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05093/08-27 Лист7/19.1/7940-19
Про проведення II Загальноукраїнського щорічного 
конкурсу архітектури та урбаністики Ukrainian 
Urban Awards 2019

96
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04922/08-35 Лист9055/0/2-19/57
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей"

97
08.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

04923/08-28 Лист9056/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

98
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05099/08-28 Лист9298/0/2-19/29
Про підприємства громадських організацій осіб з 
інвалідністю, яким надано або скасовано дозвіл на 
право користування пільгами з оподаткування

99
15.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національна поліція України

05080/08-46 Лист11640дн/24/9/6-
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря

100
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04972/08-20 Лист05-1220/44-1
Про надання допомоги з резервного фонду 
бюджету на ремонт самопливного колектору в м. 
Бердянськ

101
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05046/08-25 Лист05-1229/40-1
Про включення проекту до переліку спортивних 
комплексів

102
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05097/08-20 Лист04-1233/44-1
Про надання допомоги з резервного фонду 
бюджету на реконструкцію самопливного 
колектору

103
15.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04927/08-25 Лист08/03-21/01353
Про погодження проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію Центрального 
парку культури та відпочинку "Дубовий гай"

104
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05104/08-20 Лист02-35/400-1
Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 
на ремонт водопровідної мережі в м. Мелітополі

105
06.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
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МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

05063/08-43 Лист02-68/420-3
Про присвоєння Почесного звання Дубініній О.В.

106
11.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

04931/08-19 Лист08/46-379
Про надання інформації по можливим 
інвестиційним проектам

107
06.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05055/08-20 Лист09/21-694
Про виділення додаткових коштів на ремонт 
приміщення ЦНАПу в м. Дніпрорудне

108
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

05015/08-20 Лист03-05/775
Про виділення коштів на ремонт системи 
водопостачання КЗ "Оріхівський НВК №2 ім. В.А. 
Лазаряна"

109
14.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ 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

04956/08-54 Листб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про виїзне засідання робочої групи щодо 
збільшення обсягу фінансування Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
15.05.2019

110
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04994/08-54 Листб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про виїзне засідання робочої групи 15.05.2019

111
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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04995/08-08 Депутатське звернення154-19
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про пропозиції щодо використання коштів на 
реалізацію заходів, пов'язаних із 
соціально-економічним розвитком Запорізької 
області

112
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05102/08-08 Депутатське звернення009/01
ДОР ФУКС Г.Г.
Про відновлення фінансування та будівництва 
автотранспортних магістралей через річку Дніпро у 
2019 році

113
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

04955/08-54 Лист2157/01-26
Про усунення порушення вимог щодо підготовки 
проектів рішень

114
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04968/08-54 Лист2106/01-07
Про виділення коштів для встановлення 
стаціонарних грат на вікнах КЗ "Василівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

115
10.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04969/08-54 Лист2107/01-07
Про виділення коштів на облаштування пральні КЗ 
"Мелітопольський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР

116
10.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05040/08-54 Лист2110/01-27
Про надання кандидатури до складу робочої групи 
з питань будівництва та реконструкції басейнів

117
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05045/08-54 Лист2114/01-11
КУ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" ЗОР (та інші)
Про виділення коштів на приведення у 
відповідність до вимог протипожежної безпеки 
споруд та будівель

118
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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Джерело  інформації 
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05047/08-54 Лист2142/01-11
Про виділення коштів на ремонт будівлі школи 
"Талант"

119
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05075/08-54 Лист2188/01-11
Про виділення коштів на фінансування 
природоохоронних заходів у 2019 році

120
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05076/08-54 Лист2172/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання 
багатофункціонального ультразвукового сканеру 

121
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05077/08-54 Лист2171/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт покрівлі 
поліклініки

122
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05078/08-54 Лист2137/01-11
Про виділення коштів на приведення у 
відповідність до вимог законодавства у сферах ЦЗ 
КНП "Михайлівської багатопрофільної лікарні"

123
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

04928/08-22 Лист001-68/7730
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

124
07.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04929/08-22 Лист001-68/7756
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

125
07.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

18



№
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

05067/08-22 Лист001-68/7924
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

126
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05109/08-22 Лист001-68/8028
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

127
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05110/08-22 Лист001-68/7993
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

128
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

05134/08-22 Лист1/36-96
Про погодження загальновиробничих норм витрат 
ПЕР на 2019 рік

129
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

05052/08-48 Лист21-4185
Про участь у круглому столі з питань проведення 
заходів "Профілактика" у 21.05.2019 (м. Бердянськ)

130
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

04932/08-22 Лист6327/06
Про зміни даних в документах, на підставі яких 
було видано ліцензії на постачання теплової енергії

131
10.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04933/08-39 Наказ265/05
ТОВ "СП АЗМОЛ-БІПІ"
Про затвердження паспорту місця видалення 
відходів

132
08.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04934/08-39 Лист264/05
ТОВ "СП АЗМОЛ-БІПІ"
Про затвердження реєстрової карти об'єкту 
оброблення та утилізації відходів

133
08.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

04958/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про заяву щодо уточнення позовних вимог

134
10.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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04988/08-22 Лист37
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про погрози щодо назначення тимчасовим 
перевізником

135
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05066/08-22 Лист14
ТОВ "ТРАНСАВТО-ГРУП"
Про надання копій паспортів автобусних маршрутів

136
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05070/08-49 Лист594/19
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
Про відповідь на відзив у судовій справі

137
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05072/08-49 Листб/н
ТОВ "АТП АСА"
Про позовну заяву щодо розірвання господарського 
договору

138
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05135/08-22 Лист1/05-2019
ТОВ "СК-ПАРТНЕР"
Про обстеження промислового майданчика

139
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05136/08-40 Лист17-1/04-19
ТОВ "АКВАТОП"
Про відхилення клопотання щодо надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою

140
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04917/08-35 Лист1-19
КООРДИНАЦІЙНА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ЗАГАЛЬНООБЛАСНОГО ГРОМАДСЬКОГО 
ПРОЕКТУ "ФЕСТИВАЛЬ СІМ`Ї"
Про проведення "Фестивалю сім`ї" 
01.06-02.06.2019

141
10.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
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04939/08-35 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАГАЛЬНООБЛАСНИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ "ФЕСТИВАЛЬ СІМ`Ї"
Про проведення свята "Фестиваль сім`ї" 
01-02.06.2019 (м. Запоріжжя)

142
10.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05017/08-40 Лист540
ВП "ТРУДІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

143
07.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05039/08-40 Лист4441/013
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

144
02.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05049/08-39 Лист443
КСП "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП"
Про надання спецтехніки для викосу трави

145
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05056/08-40 Лист15
КОМУНАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ 
ЗАКЛАД "МАЯК"
Про дозвіл на розробку та виготовлення технічної 
документації із землеустрою

146
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05059/08-22 Листб/н
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНІПРОБУДІВЕЦЬ"
Про виділення маршрутного автобусу на час 
дачного періоду

147
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05060/08-26 Лист1/05-19
ЖБК № 297 "ВЕСНА-6"
Про можливість ЖБК виконувати рішення 
загальних зборів

148
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05108/08-43 Лист137
КП "МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА"
Про нагородження Гогой І.М.

149
08.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

05118/08-26 Листб/н
ОК "НАШЕ СЕЛО"
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання

150
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05121/08-49 Лист314/133/19
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 29.05.2019

151
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05127/08-40 Лист26-12/1009
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ 
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки

152
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04940/08-37 Лист81
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення Фестивалю бойових мистецтв 
"Запорізька Січ" 16.05.2019 (м.Запоріжжя)

153
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05008/08-43 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ГО "СОЮЗ УКРАЇНОК 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Соболєвої І.Д.

154
13.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05021/08-31 Лист2/1402018
ГО "МЕДІАВІЗІЯ"
Про здійснення публічних закупівель

155
14.02.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05022/08-31 Лист2/1902018
ГО "МЕДІАВІЗІЯ"
Про здійснення публічних закупівель

156
19.02.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05034/08-40 Лист116
ГО "СУЧАСНІ МИСЛИВЦІ 2018"
Про погодження документів для оформлення 
земель мисливського господарства

157
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
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

05050/08-44 Лист20
ГО "РОДИНА КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про заходи до Дня вшанування родин загиблих 
воїнів АТО/ООС 05.06.2019

158
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05119/08-28 Лист28
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ-ДІТЕЙ ВІЙНИ"
Про надання матеріальної допомоги

159
15.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05137/08-43 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ГО "СОЮЗ УКРАЇНОК 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Клієнко І.Л. (та інші)

160
17.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

04960/08-49 Лист2/325/15/2019
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію рішення від 18.04.2019 за позовом ТОВ 
"Приморська вітроелектростанція-2"

161
03.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

04961/08-49 Лист2/325/172/2019
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду від 08.05.2019 за позовом 
ТОВ "Орлівська вітроелектростанція"

162
08.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05088/08-49 Лист335/4009/19/320
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Шамшина Б.Б.

163
10.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05089/08-49 Лист317/593/15-ц/31
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі Паливоди В.В., Паливоди 
О.В.

164
08.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05122/08-49 Лист321/407/19 2/222
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Касянової-Стороженко 
Г.М.

165
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Учбові заклади

04997/08-43 Лист01-14/488
КЗ "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про нагородження Гостєвої А.В. та Васильєвої 
Т.М.

166
10.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05004/08-43 Лист35-113/1591
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Пуліної Т.В. (та інші)

167
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05132/08-22 Лист35-01/1972
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про підписання додаткової угоди щодо 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом

168
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Глава Адміністрації Президента України

05012/08-16 Лист02-01/724
(І. Райнін) Про вшанування пам'ятних та урочистих 
дат 18-19.05.2019

169
13.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

04921/08-02 Указ209/2019
Про призначення стипендій Президента України 
для молодих майстрів народного мистецтва на 2019 
рік

170
10.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05013/08-02 Указ214/2019
Про додаткові заходи щодо державної підтримки 
сім'ї, охорони материнства, батьківства та 
дитинства

171
11.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація
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Джерело  інформації 
(адресат)
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04920/08-43 Лист01-16/0354
Про нагородження Батечко Н.М.

172
07.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05037/08-42 Лист02-39/0260
Про погоджено призначення Боржинського О.В.

173
13.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05062/08-43 Лист01-31/0343
Про нагородження Піки В.М. (інші)

174
14.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05064/08-42 Лист01-06/299
Про виплату надбавки за інтенсивність праці 
Романенко Н.А.

175
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05006/08-22 Лист21/01-52
Про відновлення руху маршруту "Новозлатопіль - 
Запоріжжя"

176
13.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05068/08-27 Лист13-09/0245
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

177
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

04930/08-42 Лист01-46/0245
Про встановлення надбавки за вислугу років 
Правосуду О.Є.

178
03.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05009/08-42 Лист01-46/0259
Про зміну граничної штатної чисельності 
Якимівської райдержадміністрації

179
02.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Більмацька райрада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

05065/08-40 Лист01-23/63
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

180
15.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

04989/08-20 Лист465-3
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання сміттєвозу

181
08.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05007/08-43 Лист01/69/360
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Музики Д.П.

182
14.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05036/08-40 Лист172/01-22
ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про землі Мисливських угідь Пологівського 
лісомисливського господарства

183
03.04.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05054/08-22 Лист02-01-14/286
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання копії договору щодо 
транспортно-пасажирського обслуговування 
автобусного маршруту

184
13.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05117/08-43 Лист149
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про результати розгляду клопотання щодо 
присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Андрєєвій Г.С.

185
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04950/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Барановій О.Р.

186
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент фінансів

05026/08-51 Лист10-77/1033
Про обробку технічними засобами 
облдержадміністрації службової інформації 
Департаменту фінансів

187
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

04951/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Бойку А.Ю.

188
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05051/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Бойка А.Ю. за квітень 2019 року

189
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05103/08-40 Лист13-8-0.6-2444/2-
Про передачу договорів оренди землі

190
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління статистики

05138/08-19 Лист10.1-03/689/05-1
Про Угоду щодо взаємообміну інформаційними 
ресурсами

191
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05069/08-49 Ухвала908/1048/19
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжградтранс-1"

192
07.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області
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№
з/п
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04970/08-20 Лист1682/9/08-01-07-
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

193
07.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05024/08-48 Лист979
Про участь в урочистому складанні присяги 
16.05.2019 (с. Розумівка)

194
14.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05071/08-49 Лист280/1134/19/131
Про копію ухвали суду у справі за позовом ДОР 
Гришина Я.В.

195
08.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05120/08-20 Лист06-51/20086/19
Про видатки на придбання обладнання для 
відеоконференцзв'язку

196
15.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05124/08-49 Лист280/640/19/1975
Про виклик до суду у справі Глінського  А.О.

197
14.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04946/08-46 Лист3019/74-2019
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про дозволи на викиди забруднюючих речовин 
ТОВ "Вільнянський молокозавод"

198
08.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

04967/08-48 Лист905
Про призов на навчальні збори 14.05.2019

199
13.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05019/08-23 Лист10-03/100
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ НАК "УКРАГРОЛІЗИНГ"
Про постачання сільськогосподарської техніки

200
03.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05053/08-42 Лист222
Про надання інформації для запровадження 
інформаційної системи управління людськими 
ресурсами на державній службі

201
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05079/08-46 Лист04/7-289вих-19
Про надання інформації щодо вжитих заходів до 
профілактики скоєння кримінальних 
правопорушень у сфері діяльності з металобрухтом

202
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

05100/08-32 ЛистН-21/656
Про підготовку кваліфікованих робітників

203
11.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04941/08-22 Лист10/782
Про обмеження руху автомобільниим дорогами

204
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05107/08-22 Лист11/809
Про проектно-кошторисну документацію на 
реконструкцію автомобільних доріг

205
15.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

05092/08-46 Лист3311/39/107/01-2
Про надання інформації щодо Кокшарової Г.О., 
Хорощак О.В., Морозової М.І.

206
16.05.2019від

№
від 16.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05111/08-46 Лист3317/39/107/01-2
Про надання інформації стосовно Вергелес Н.М.

207
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05112/08-46 Лист3318/39/107/01-2
Про надання інформації щодо посадових осіб 
облдержадміністрації

208
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05018/08-46 Лист59/3/2-738нт
Про надання інформації стосовно Кузьміна Р.Р.

209
03.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

05038/08-40 Лист04-08-07-15/218
Про надання інформації щодо фактів використання 
сільгоспвиробниками земельних ділянок

210
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05116/08-20 Лист04-08-08-15/220
Про результати державного фінансового аудиту

211
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04990/08-45 Лист21-40-4154
Про навчання членів виборчих комісій 
27-31.05.2019 та 18-27.06.2019

212
13.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05014/08-07 Постанова884
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 23

213
13.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з безпеки на транспорті

04919/08-22 Лист2904/02/15-19
Про матеріально-технічну базу, на якій 
забезпечується проведення медичного огляду водіїв

214
03.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04924/08-29 Лист16-6903/162
Про захисні споруди цивільного захисту

215
11.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05029/08-29 Лист02-7079/161
Про підготовку матеріалів до засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 

216
15.05.2019від

№
від 15.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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04986/08-22 Лист1132/1/7.1-6
Про виділення коштів на ремонт та утримання 
доріг місцевого значення

217
11.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04987/08-22 Лист2423/115.1-6-45
Про погодження переліку об'єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного ремонту 
автомобільних доріг

218
08.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05133/08-38 Лист1883/27/5
Про прийом публіцистичних творів на здобуття 
премії імені В'ячеслава Чорновола

219
16.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

05105/08-42 Лист23-11/155
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації Щербини Л.М. 
20-24.05.2019 (м. Київ)

220
08.05.2019від

№
від 17.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна служба посередництва і примирення

04942/08-28 Лист07-01/01-24/02-2
Про конфліктну ситуацію у локомотивному депо 
Мелітополь

221
10.05.2019від

№
від 13.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

05005/08-46 Лист14-111/15890
ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
НАБУ
Про надання копій документів щодо оренди 
земельної ділянки ПАТ "Запорізький 
рибокомбінат"

222
14.05.2019від

№
від 14.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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