
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.05.19 по 24.05.19

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ юридичний

05252/08-46 Доповідна запискаб/н
Про аналіз рішення обласної ради від 14.03.2019 № 
39 "Про Програму з фінансової підтримки 
комунальних підприємств, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області, на 2019 рік"

1
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

05169/08-31 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про погодження укладення прямого договору на 
закупівлю консультативних послуг з 
інформатизації для потреб працівників 
Департаменту промисловості

2
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05170/08-31 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про укладення Департаментом промисловості 
додаткової угоди до договору на технічне 
обслуговування комп'ютерної техніки...

3
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05185/08-33 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

4
21.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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05186/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту)
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору на оплату поліграфічної продукції, 
придбання футболок, канцелярських та 
господарських товарів для проведення 
інформаційно-просвтницького заходу "Фестиваль 
сім'ї"

5
21.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05250/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів із обласного бюджету КУ 
"Обласний клінічний онкологічний диспансер" ЗОР 
на придбання багатофункціонального 
ультразвукового сканеру

6
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05279/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів обласного 
бюджету у 2019 році на встановлення огорожі та 
облаштування прилеглої території КЗ "Запорізьке 
музичне училище ім. П.І. Майбороди" ЗОР

7
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05280/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про розгляд питання щодо подальшої участі ТОВ 
"Азов-Стиль" у процедурі закупівлі та 
недопущення незаконного використання суми 
бюджетних коштів

8
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05287/08-31 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі товарів

9
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05294/08-31 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору на 
закупівлю послуг із технічної підтримки 
програмного комплексу для автоматизації 
діловодства - EDOC. Екологія

10
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

2
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05295/08-31 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору з 
надання послуг по перезарядці картриджів для 
лазерних принтерів, для багатофункціональних 
пристроїв, регенерації картриджів...

11
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05296/08-31 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору на 
виконання робіт з діагностики, поточного ремонту 
та технічного обслуговування автомобіля 
"DAEWOO Lanos" з заміною та установкою нових 
запчастин

12
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05297/08-31 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору на 
закупівлю комп`ютерної техніки та техніки для 
друку для потреб Департаменту

13
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05298/08-31 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору з 
надання послуг з охорони орендованого 
приміщення

14
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05299/08-31 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору на 
закупівлю бензину марки А-95 для потреб 
Департаменту

15
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05300/08-39 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН (Департамент екології)
Про створення та функціонування зоологічного 
парку загальнодержавного значення "Таврія"

16
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

3
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05306/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на здійснення заходів по 
боротьбі із вживанням допінгу у спорті

17
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05308/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про нагородження організаторів 
спортивно-комунікаційного заходу "Ярмарок 
Спорту"

18
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05309/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Бондаренка І.М. (та інші)

19
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05329/08-25 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту...)
Про проведення капітального ремонту будівель 
Преславського психоневрологічного інтернату, с. 
Преслав, Приморський р-н

20
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05229/08-01 Закон України2725-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
електронні довірчі послуги"

21
16.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05230/08-01 Закон України2720-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення діяльності Державного бюро 
розслідувань

22
16.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05231/08-01 Закон України2710-VIII
Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 
України та Урядом Французької Республіки щодо 
офіційної підтримки проекту з постачання питної 
води у м. Маріуполі

23
25.04.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

4
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05232/08-01 Закон України2712-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення конкурентних умов виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел 
енергії

24
25.04.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05233/08-01 Закон України2704-VIII
Про забезпечення функціонування української 
мови як державної

25
25.04.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05234/08-01 Закон України2706-VIII
Про внесення зміни до статті 8 Закону України 
"Про протимінну діяльність в Україні" щодо 
удосконалення механізмів залучення коштів для 
фінансування заходів протимінної діяльності

26
25.04.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05235/08-01 Закон України2708-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо збереження українських лісів

27
25.04.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05236/08-01 Постанова2705-VIII
Про проведення у 2020 році весняної сесії 
Парламентської асамблеї Організації 
Північноатлантичного договору

28
25.04.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05237/08-01 Постанова2713-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та 
їхніх парламентських асамблей, Європейського 
парламенту, Міжпарламентського союзу, 
парламентів та урядів держав - членів 
Європейського Союзу, Сполучених Штатів 
Америки, Канади, Північноатлантичного альянсу, 
дипломатичних представництв іноземних держав в 
Україні щодо злочинного рішення керівництва 
Російської Федерації про видачу російських 
паспортів громадянам України на тимчасово 
окупованих Росією територіях Донбасу

29
25.04.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

5
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05238/08-01 Постанова2721-VIII
Про проведення урочистого засідання Верховної 
Ради України, присвяченого складенню присяги 
Українському народові новообраним Президентом 
України

30
16.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Народні депутати України

05150/08-08 Депутатське звернення155/03-2019/05
НДУ  БЕРЕЗЮК О.Р.
Про надання медичної допомоги хворим на 
легеневу гіпертензію

31
11.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05254/08-15 Лист7961-19/208
НДУ КОРЧИНСЬКА О.А.
Про участь у "круглому столі" на тему: 
"Психологічна реабілітація воїнів АТО/ООС. 
Міжнародний досвід" 31.05.2019 (м. Київ)

32
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

05283/08-42 Лист03-10-3-322
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 05-20.06.2019

33
17.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Громадські об'єднання

05360/08-44 Лист105
ГО "УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР"
Про результати моніторингового візиту 
національного превентивного механізму до 
"Біленківської виправної колонії №99" та 
"Вільнянської виправної колонії №20"

34
20.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

05241/08-30 Листб/н
ФОНД "ОСВІТА ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ" (ПОЛЬЩА)
Про програму "Успішні локальні громади"

35
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
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

05269/08-41 Лист01555/2019/OD
БАНСЬКА БИСТРИЦЯ
Про співпрацю

36
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05140/08-41 Листб/н
INTERNATIONAL TRADE CENTRE
Про проведення засідання Наглядової ради 
(05.06.2019) ЗТПП

37
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05142/08-41 Листdel-ukraine.001(2
EUROPEAN UNION DELEGATION TO UKRAINE
Про візит до Запорізької області 11.06.2019 

38
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05153/08-40 Листб/н
ФОП ШКАРУПА В.В.
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

39
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05162/08-22 Лист05-14-АЕР-ПТО
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

40
14.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05175/08-22 Лист16/05
ТЗОВ "УКРАЇНСЬКА ФАБРИКА СТАЛЕВИХ 
ПРОДУКТІВ"
Про виробництво дорожніх огороджень

41
16.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05183/08-33 Лист23/03/327
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про Національний звіт щодо наркотичної ситуації в 
Україні за 2018 рік

42
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05196/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ЩАСЛИВА М.О.
Про відповідь на відзив у справі за позовом ДОР 
Гришина Я.В.

43
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05199/08-49 Листб/н
АДВОКАТ СКУРАТОВ Д.В.
Про відповідь на пояснення щодо визнання 
незаконним та скасування розпорядження за 
позовом ТОВ "Укрінспецмаш"

44
17.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05206/08-40 Листб/н
ГНИПА В.І. (та інші)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком № 26 на 
о. Хортиця

45
21.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05208/08-28 Лист34/Forum
ОРГКОМІТЕТ ПРОЕКТУ "ПОДОЛАННЯ 
НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ..."
Про участь у Форумі "Робочі місця та інвестиції 
для ВПО та ветеранів АТО/ООС 24.05.2019 (м. 
Запоріжжя)

46
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05210/08-22 Лист1/19
ТОВ "ЮК "ОДИНЦОВ І ПАРТНЕРИ"
Про пропозиції до проекту наказу "Про 
затвердження порядку атестації спеціалізованого 
мателургійного переробного підприємства"

47
21.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ 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

05212/08-41 Лист18847
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про Річний звіт діяльності Ради за І квартал 2019 
року

48
14.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05213/08-28 Лист200519-1
ДП "ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "НАДІЯ"
Про зміну адреси

49
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05239/08-51 Лист102/19
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про отримання документів в електронному вигляді 
через СЕВ ОВВ 

50
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05247/08-40 Листб/н
КАЛЬЯН О.А. (та інші)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком № 90 на 
о. Хортиця

51
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05248/08-40 Листб/н
КАЛІНБЕТ В.В. (та інші)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком № 66 на 
о. Хортиця

52
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05249/08-40 Листб/н
НЕЦВІТАЄВ К.А. (та інші)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком № 70 на 
о. Хортиця

53
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05256/08-33 Лист174
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" 
УКРАЇНСЬКОГО НДІ МЕДИЦИНИ 
ТРАНСПОРТУ
Про результати проведення заходів проведення 
5-го Глобального тижня безпеки дорожнього руху

54
15.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Охорона здоров'я 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

05275/08-22 Лист141
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ФОНД 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про участь у круглому столі з енергомодернізації 
багатоквартирних будинків

55
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05281/08-40 Листб/н
КОВАЛЬОВА Н.В.
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком № 17 на 
о. Хортиця

56
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05282/08-37 Лист18/12-1127/1
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про святкування 192-річчя від заснування курорту

57
11.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05286/08-40 Лист125-05/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою щодо зняття, перенесення, 
збереження родючого грунту та рекультивації 
земель

58
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05288/08-22 Лист90
ТОВ "ЕНЕРГОЕКОГРУП"
Про погодження Довідки щодо реалізації 
скрапленого газу

59
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05301/08-40 Лист01/17888
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

60
20.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05302/08-40 Лист01/17886
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

61
20.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ 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

05303/08-40 Лист01/17882
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

62
20.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05304/08-40 Лист01/17878
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

63
20.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05305/08-40 Лист01/17891
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

64
20.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05343/08-37 Лист454-1
НІМЕЦЬКА ЄВАНГЕЛІЧНО-ЛЮТЕРАНСЬКА 
ГРОМАДА МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Про державну реєстрацію змін до відомостей про 
Німецьку Євангелічно-Лютеранську громаду міста 
Бердянська

65
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05361/08-38 Лист170
ГАЗЕТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ "ГОЛОС 
УКРАЇНИ"
Про передплату видання у 2019 році

66
15.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05317/08-44 Лист55
ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ СПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про сприяння у проведенні Героїко-патріотичного 
заходу "Пам'ять" 21.06.2019 в м. Київ

67
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05318/08-44 Лист9-О
ГО "СІЧ-ДНІПРО"
Про демонтаж герба СРСР на будівлі Запорізького 
національного університету

68
18.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди
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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

05198/08-49 Ухвала908/290/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ДП 
"Запорізький експертно-технічний центр 
держпраці"

69
15.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05291/08-49 Лист335/4001/19(2-а/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копії ухвал суду у справі за позовом Шамшина 
Б.Б.

70
20.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05292/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

71
17.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05145/08-06 Доручення16469/1/1-19
(П. Розенко) Про вшанування Дня пам'яті жертв 
політичних репресій 19.05.2019

72
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05146/08-06 Доручення16517/1/1-19
(В. Кістіон) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про листа директора ТОВ "НВП "ПІНТ" щодо 
нeзaкoнного затягування керівництвом 
Департаменту екології та природних ресурсів 
ЗОДА процесу отримання/реєстрації звіту 
інвентаризації викидів забруднюючих речовин на 
промисловому майданчику №3 ПАТ 
"Петромихайлівське"

73
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05147/08-06 Доручення16929/1/1-19
(В. Кістіон) Про інформування громадськості щодо 
виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування

74
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05187/08-06 Доручення16250/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 11.05.2019 до м. Києва

75
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05188/08-06 Доручення16509/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 15.05.2019 до м. Києва

76
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05190/08-04 Протокол наради 
(засідання)

12980/4/1-19
(Г. Зубко) ПРОТОКОЛ № 2 засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 07.05.2019

77
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05191/08-06 Доручення49960/50/1-18
(Г. Зубко) Про Методичні рекомендації при 
підготовці пропозицій щодо 
адміністративно-територіального устрою 
районного рівня областей

78
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05218/08-06 Доручення16898/1/1-19
(Г. Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про результати аудиту використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку

79
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05219/08-06 Доручення16544/1/1-19
(П. Розенко) Про пропозиції щодо проведення 
засідання Ради у справах осіб з інвалідністю 
24-27.06.2019

80
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05220/08-06 Доручення17360/0/1-19
(П. Розенко) Про виконання Генеральної угоди про 
регулювання основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2019-2021 роки

81
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05221/08-06 Доручення13967/1/1-19
(С. Кубів) Про функціонування центрів надання 
адміністративних послуг

82
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
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05267/08-17 Лист10322/0/2-19
(В. Поліщук) ЖБК № 297 "ВЕСНА-6"
Про можливість ЖБК виконувати рішення 
загальних зборів

83
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05274/08-06 Лист51464/3/1-18
(П. Розенко) Про звернення гр. Романенко Н.Б. 
щодо забезпечення лікарськими засобами її доньки

84
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05322/08-06 Доручення15976/1/1-19
(В. Гройсман) Про впровадження реформи у сфері 
освіти

85
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05324/08-06 Доручення16286/1/1-19
(С. Кубів) Про нагородження Шамілова В.І.

86
20.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05217/08-23 Лист37-25-11/11886
Про участь у  діловому заході з питань освіти і 
науки в рамках міжнародної виставки "Агро-2019" 
05.06.2019 (м. Київ)

87
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05225/08-37 Лист37-18-11/11844
Про розвиток сільського зеленого та 
еногастрономічного туризму

88
20.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05278/08-31 Лист37-15-11/11955
Про онлайн-курс "Безпечність харчових 
продуктів..."

89
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05328/08-23 Телеграма37-11-11/11925
Про участь у ХХХІ міжнародній агропромисловій 
виставці "Агро-2019" 04-07.06.2019 в м. Київ

90
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05320/08-39 Лист5/4-7/5522-19
Про участь у навчанні з питань управління 
відходами 05-06.06.2019 (м. Одеса)

91
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

14



№
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05189/08-48 Лист2714-15/20919-0
Про розроблення мобілізаційних планів

92
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05277/08-20 Лист4003-08/21440-0
Про надання інформації щодо виділення коштів в 
рамках програми прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014-2020 

93
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

05323/08-38 Лист12-11/04
Про розміщення соціальної реклами протягом 
червня 2019 року

94
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05193/08-34 Лист3864/22
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення зміни до пункту 8 Положення про 
дитячо-юнацьку спортивну школу"

95
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05223/08-34 Лист3892/14
Про участь у Всеукраїнському вишколі 
"Джура-Прикордонник" 21-29.06.2019

96
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05312/08-32 Лист1/11-4637
Про особливості виборчої системи та порядку 
обрання керівника закладу вищої освіти

97
17.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05144/08-33 Лист04.01.12-10/982-
Про чергування медичних працівників під час 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання

98
07.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05330/08-33 Лист26/13446
Про участь у нараді з питань щеплень проти кору 
29.05.2019 (м. Київ)

99
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

15



№
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05359/08-33 Лист05.2-14/53/1090-
БЕРДЯНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ 
Про захворювання на кір в ДЗ "Дитячий 
спеціалізований (соматичний) санаторій 
"Бердянський" МОЗ України"

100
15.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05192/08-26 Лист7/10.4/8067-19
Про надання інформації щодо суб’єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 
житлово-комунального господарства

101
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05194/08-21 Лист7/19.8/8030-19
Про розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг

102
17.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05268/08-30 Лист7/34.2/8170-19
Про сприяння втілення проекту ОБСЄ "Підтримка 
належного врядування в місцевих громадах як 
складової реформи децентралізації"

103
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05314/08-20 Лист7/19.4/8304-19
Про фінансування заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я

104
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05365/08-19 Лист7/7.1-7987-19
Про надання пропозиції щодо фінансування 
проектів регіонального розвитку

105
16.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05176/08-28 Лист9460/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

106
17.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

16
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05177/08-28 Лист9451/0/2-19/47
Про надання пропозицій до проекту Державної 
соціальної програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі на період до 2023 року

107
17.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05315/08-28 Лист9764/0/2-19/22
Про організацію роботи з питань соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб

108
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05321/08-28 Лист9780/0/2-19/58
Про проведення засідання Ради з питань 
забезпечення осіб з інвалідністю медичними 
засобами 27.06.2019

109
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05366/08-28 Лист9822/0/2-19/47
Про здійснення інформаційно-просвітницької 
діяльності у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству

110
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05211/08-20 Лист01-1273/44-1
Про відкликання листа щодо надання допомоги з 
обласного резервного фонду бюджету

111
21.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05272/08-26 Лист01-1301/35-1
Про розгляд пакету документів першочергових 
(невідкладних) заходів на головному колекторі по 
Мелітопольському шосе у м. Бердянськ

112
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05345/08-26 Лист05-1939/33
Про недопущення відключення багатоквартирного 
будинку від газопостачання

113
20.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

17



№
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

05245/08-24 Лист01/03-22/01452
Про надання згоди на тимчасове проживання 
патрульних поліцейських

114
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

05334/08-33 Лист01/03-28/01468
Про забезпечення медичного супроводу 31.05.2019

115
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05251/08-08 Депутатське звернення22/05
ДОР ПРАСОЛ М.В.
Про недопущення порушення Закону України "Про 
місцеві державні адміністрації"

116
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05260/08-08 Депутатське звернення43
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування заходів для смт Кушугум та смт 
Малокатеринівка Запорізького р-ну

117
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05200/08-54 Лист2186/01-07
Про виділення коштів на потреби КЗ "Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2" 
ЗОР

118
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05201/08-54 Лист2215/01-10
ДОР ГОРБАНЬ В.І.
Про виділення коштів на виконання заходів для 
Мелітопольського району

119
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05202/08-54 Лист2193/01-11
Про фінансування заходів Комплексної програми з 
оздоровлення та відпочинку дітей

120
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

05203/08-54 Лист2214/01-11
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на облаштування дитячого 
садка

121
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05204/08-54 Лист2180/01-11
Про заборгованість з виплати заробітної плати 
працівникам Таврійського експлуатаційного цеху 
водопостачання та водовідведення КП 
"Облводоканал" ЗОР

122
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05205/08-54 Лист2053/01-11
Про фінансову підтримку КП "Універс" ЗОР

123
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05284/08-54 Лист2317/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" ЗОР
Про виділення коштів на поліпшення умов 
перебування у закладі

124
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05307/08-54 Лист67-Г-188-2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про приєднання до КУ "Обласна інфекційна 
лікарня" ЗОР стаціонарних ліжок КУ "Запорізький 
обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом"

125
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05313/08-54 Лист2282/01-26
Про повернення проектів рішень

126
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05346/08-54 Лист2169/01-11
Про внесення змін до Переліку природоохоронних 
заходів та проектів в 2019 році

127
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ 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 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05347/08-54 Лист2187/01-11
Про виділення коштів на захист пляжної території 
від розмиву в межах м. Приморськ

128
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05348/08-54 Лист2253/01-05
Про включення КУ "Обласна клінічна психіатрична 
лікарня" ЗОР до Переліку спеціальних закладів з 
надання психіатричної допомоги

129
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

05156/08-22 Лист001-68/8218
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

130
16.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05157/08-22 Лист001-68/8173
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

131
16.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05244/08-22 Лист001-68/8297
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

132
17.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05333/08-22 Лист001-68/8421
Про доступ до електроустановок ТОВ "ЗТМК"

133
21.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Радіоприлад"

05155/08-26 Лист131-836
Про призначення комісії для обстеження 
житлового будинку по вул. Базарній, 14а в м. 
Запоріжжі

134
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Військові частини

20



№
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

05356/08-20 Лист8/29/33/2-44
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про стан освоєння коштів по цільовим (обласним) 
програмам

135
10.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

05240/08-22 Лист44/459
Про вжиття заходів щодо поліпшення ситуації зі 
збереженням вантажів

136
10.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05166/08-22 Лист52
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про призначення тимчасовим перевізником

137
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05209/08-34 Лист2003718
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про проведення фестивалю "Світ трудової молоді"

138
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05214/08-22 Лист52/1
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про список транспортних засобів для 
обслуговування маршрутів

139
21.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05261/08-22 Лист61
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про обслуговування автобусних маршрутів

140
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05264/08-22 Лист309
ТОВ "АКІМЖИЛСЕРВІС"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2019 рік

141
20.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05265/08-40 Лист50
ТОВ ФІРМА "МЕТА"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

142
17.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05271/08-40 Листб/н
ТОВ "СІОІЛ"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

143
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05335/08-40 Лист22
ТОВ "АЛЕКСАНДР-АГРО 2"
Про скасування рішення Оріхівської 
райдержадміністрації щодо викупу земельних 
ділянок для суспільних потреб

144
20.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05357/08-22 Лист87
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про проведення обстеження приймального пункту 
заготівлі металобрухту

145
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05362/08-22 Лист1034/3300
ПАТ"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про уточнення інформації щодо ліцензування на 
транспортування та постачання теплової енергії

146
06.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05363/08-22 Лист1052/3300
ПАТ"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про уточнення інформації щодо ліцензування на 
транспортування та постачання теплової енергії

147
07.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05171/08-40 Лист1346
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

148
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05172/08-40 Лист1347
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою

149
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05173/08-40 Лист1348
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

150
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05174/08-30 Лист399
ЗВП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ"
Про участь у круглому столі з питань реформи 
децентралізації 23.05.2019

151
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05253/08-39 Лист144
ДРПВІ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про погодження робочого проекту "Чистка від 
донних відкладень частини озера "Лиман"..."

152
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05263/08-22 Лист1099/3300
ПАТ"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про уточнення інформації щодо ліцензування на 
постачання теплової енергії

153
17.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05319/08-35 Лист641
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про святкування Дня захисту дітей "Веселковий 
світ дитинства" 31.05.2019

154
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05327/08-37 Лист15
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про участь у  заході "Дні козацьких перемог" 
01.06.2019 на о. Хортиця

155
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05351/08-44 Лист69-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про включення до обласної міжвідомчої 
регіональної робочої групи Бірюкова І.О.

156
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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05258/08-37 Листб/н
ГО "ТОВАРИСТВО ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. 
СВ. ІОАННА ПАВЛА ІІ"
Про участь у Історико-культурній та 
науково-освітній платформі 30.05.2019 (м. 
Запоріжжя)

157
16.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05266/08-23 Лист55
ГО "ГРОМАДСЬКА СИЛА КРАЇНИ"
Про заходи щодо утилізації безхазяйних 
непридатних пестицидів

158
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05311/08-43 Лист21
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО "РОДИНА 
КОЗАЦЬКОЇ ЗВИТЯГИ"
Про нагородження Клевчука В.В. та інших

159
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05338/08-26 ЛистК05/03
КП "КОНКА" 
Про дотримання законодавства під час видачі 
ліцензій з централізованого водопостачання на 
території Григорівської сільської ради Запорізького 
р-ну

160
23.04.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05339/08-22 Лист14
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ"
Про надання ліцензії з постачання теплової енергії

161
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05340/08-22 Лист15
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ"
Про надання ліцензії з виробництва теплової 
енергії

162
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05341/08-22 Лист16
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ"
Про надання ліцензії з транспортування теплової 
енергії

163
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди
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05293/08-49 Лист236/229/19/2187/
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду у справі за позовом 
Бердянської місцевої прокуратури

164
17.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05160/08-43 Лист1062/01-03
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Лебединського В.О.

165
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

05164/08-20 Лист01/69
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" ЗОР
Про виділення коштів на поліпшення умов 
перебування у закладі

166
15.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05332/08-32 Лист01-21/164
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про недопущення приєднання навчального закладу 
до ДНЗ "Запорізький політехнічний центр 
професійно-технічної освіти"

167
20.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Івано-Франківська ОДА

05141/08-37 Лист3714/1/1.19/01-1
Про проведення 16.06-16.06.2019 Міжнародного 
фестивалю (Івано-Франківська область)

168
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05325/08-16 Лист03-01/532
(О. Дніпров) Про розвиток Національного 
заповідника "Хортиця"

169
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України
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05226/08-02 Указ237/2019
Про призначення державних стипендій імені Левка 
Лук’яненка

170
17.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05227/08-02 Указ291/2019
Про внесення зміни до Положення про 
Генеральний штаб Збройних Сил України

171
19.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05228/08-02 Указ286/2019
Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання

172
18.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

05344/08-20 Лист01-23/599
Про забезпечення співфінансування на будівництво 
амбулаторії монопрактики

173
20.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05285/08-42 Лист01-27/0532
Про погодження призначення Чистікова В.В.

174
20.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05350/08-20 Лист01-28/0543
Про виділення коштів на співфінансування об'єктів 
Вільнянського р-ну

175
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05163/08-28 Лист01-27/0407
Про збільшення видатків на оплату праці 
працівникам райдержадміністрації

176
20.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
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05355/08-20 Лист01-01-13/0402
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету для ремонту компресорної 
станції

177
17.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05139/08-43 Лист01-01-16/0354
Про нагородження Шарапенко З.В.

178
16.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05257/08-20 Лист01-35/110
Про збільшення фонду заробітної плати

179
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05259/08-22 Лист22/01-52
Про відновлення руху маршруту "Новозлатопіль - 
Запоріжжя"

180
22.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

05158/08-22 Лист617
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про проведення обстеження пасажиропотоків на 
маршруті "Мелітополь (АС-2)- Констянтинівка"

181
16.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05182/08-20 Лист02-01-47/350
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про прийняття рішень щодо встановлення місцевих 
податків і зборів на 2020 рік

182
17.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05184/08-22 Лист103
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про аварійний стан доріг

183
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05246/08-40 Лист06-21/0831
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про перевірку законності договору оренди 
земельної ділянки ПП Зяброва А.В.

184
20.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05331/08-22 Лист01-35/532
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про підвищення ціни на проїзд на міжміських та 
приміських автобусних маршрутах

185
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05349/08-22 ЛистКо-54/02-06-03
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про встановлення пристрою примусового 
зниження швидкості

186
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05354/08-30 Лист01-13/385
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про запрошення на зібрання 31.05.2019

187
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління містобудування та архітектури

05352/08-43 Лист04-18/176
Про нагородження Билима О.М. (та інші)

188
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

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

05178/08-42 Лист300/03-17
Про проведення тренінгів у рамках навчального 
часу, запланованого на 2019 рік

189
17.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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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

05161/08-20 Лист07.3-08/2464
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

190
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05207/08-20 Лист07.3-08/2486
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетниим коштами

191
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05262/08-20 Лист07.3-08/2567
Про направлення копій Протоколів про порушення 
бюджетного законодавства

192
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05310/08-20 Лист07.3-08/2646
Про направлення розпоряджень щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

193
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ 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

05215/08-40 Лист13-8-0.6-2584/2-
Про передачу договорів оренди землі

194
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05273/08-46 Лист04/7-302вих-19
Про участь у нарадах 27.05.2019

195
22.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

05152/08-19 Лист003-07/690/05-1
Про проведення Всеукраїнського перепису 
населення

196
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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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

05143/08-28 Лист5047-1-19/13-11
Про надання інформації щодо 
підприємств-боржників із заробітної плати, які 
перебувають у процедурах банкрутства

197
10.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05165/08-42 Лист12.1-19/3353
Про надання інформації щодо структури і 
чисельності юридичних служб

198
16.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05197/08-49 Рішення908/243/19
Про рішення суду у справі за позовом Василівської 
РДА щодо зобов'язання повернути земельну 
ділянку водного фонду ТОВ "ТК "Донрибкомбінат"

199
06.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

05154/08-20 Лист01-08/543
Про виділення коштів для проведення заходів щодо 
охорони тваринного світу та боротьби з 
браконьєрством

200
07.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

05216/08-49 Лист22-ц/807/1363/1
Про надання інформації по справі за позовом 
голови облдержадміністрації до ПП "НВФ 
"ШІК-СЕРВІС"

201
21.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05243/08-43 Лист1037
Про нагородження Тюпи Р.П. (та інші)

202
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05289/08-48 Лист177/пр
Про прибуття призовників ПАТ "Запоріжсталь"  до 
військових комісаріатів

203
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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05290/08-48 Лист176/пр
Про прибуття призовників ДУ "Біленьківська 
виправна колонія № 99"до військових комісаріатів

204
23.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05276/08-46 Лист115/2-1952вих19
Про надання інформації щодо об'єкту нерухомості 
(водонапірної башти) 

205
21.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05358/08-46 Лист3496/4.2/19
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання відеоматеріалів у справі Щепетова 
І.М.

206
20.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

05224/08-46 Вимога115-32-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо комісії з перегляду 
списків пам'яток історії та культури

207
20.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05342/08-46 Вимога37/1-1634-вих19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій судових рішень за позовами 
ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

208
15.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05337/08-46 Лист05/1-511вих-19
Про надання копій документів щодо простроченої 
дебіторської заборгованості

209
22.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

05336/08-40 Лист08-05/1491
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

210
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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05159/08-46 Лист3380/39/107/01-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "НТР", ТОВ 
"Метиз-Трейд", та інші

211
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

05167/08-37 Лист7059/41/32/01-20
Про проведення богатирських ігор "Стронг-Мен" 
10.06.2019

212
16.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05168/08-33 Лист7060/41/32/01-20
Про надання автомобілів швидкої допомоги під час 
проведення богатирських ігор "Стронг-Мен" 
10.06.2019

213
16.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05255/08-46 Лист7359/41/32/01-20
Про обслуговування патрульних автомобілів

214
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05149/08-46 Лист59/6/696нт
Про наявність негативних процесів в діяльності КП 
"Бердянськводоканал"

215
15.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05326/08-45 Лист21-38-4264
Про забезпечення виборчими скриньками

216
21.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05364/08-45 Лист21-28-4311
Про організацію роботи відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців у червні та липні 
2019 року

217
23.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба морського та річкового транспорту України

05195/08-51 Лист1168/06/14-19
Про роботу в системі СЕВ ОВВ

218
20.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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05270/08-29 Лист385-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про навчання 27.05-07.06.2019

219
17.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

05353/08-33 ЛистВих-ЦА-14/3393
Про інформування щодо санітарно-епідемічної 
ситуації

220
24.05.2019від

№
від 24.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

05222/08-40 Лист13-28-0.13-4443/
Про poз'яснення щодо оформлення права 
користування земельною ділянкою

221
20.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05242/08-22 Лист2675/1/5.1-6-418
Про інформування громадськості щодо виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування

222
21.05.2019від

№
від 22.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

05179/08-42 Лист23-11/173
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції 06-12.06.2019 та 04.07.2019

223
16.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ паперовий паперова

05180/08-42 Лист23-11/210
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у червні 2019 року

224
16.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05181/08-42 Лист23-11/228
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у липні 2019 року

225
16.05.2019від

№
від 21.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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Національне агентство України з питань державної служби

05148/08-42 Лист49/30//22-19
Про надання інформації щодо підвищення 
кваліфікації державних службовців за рахунок 
міжнародної технічної допомоги

226
17.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

05316/08-31 Лист1239/03.24-7.1
Про участь у заходах з проведення "Українського 
експортного тижня-2019" 03-07.06.2019

227
16.05.2019від

№
від 23.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Фонд державного майна України

05151/08-21 Лист10-15-9024
Про направлення за належністю відомостей про 
державне майно

228
09.05.2019від

№
від 20.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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