
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.05.19 по 31.05.19

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
Заступники голови ОДА

05383/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про виділення коштів КУ "Обласний клінічний 
онкологічний диспансер" ЗОР на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату "РОКУС-М"

1
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05415/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про виділення коштів на здійснення заходів по 
боротьбі із вживанням допінгу у спорті

2
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05463/08-48 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про продовження терміну опрацювання документу 
5 управління Головного управління військової 
контррозвідки

3
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05494/08-31 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження укладання прямого договору на 
закупівлю техніки для друку для потреб 
Департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації

4
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05521/08-39 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології та природних 
ресурсів)
Про затвердження реєстрової карти об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів ТОВ 
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ІМПЕКС"

5
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
документа

05522/08-39 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології та природних 
ресурсів)
Про затвердження реєстрової карти об'єктів 
утворення, оброблення та утилізації відходів ПП 
"ПЕРЕСИП"

6
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05560/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент економіки)
Про розподіл субвенції з державного бюджету

7
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05575/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент інформаційної діяльності)
Про нагородження Єгорової І.В. (інші)

8
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05576/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент інформаційної діяльності)
Про нагородження Онопрієнка М.В. (інші)

9
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05577/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров`я)
Про нагородження Гречаного О.А. (інші)

10
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05589/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба дітей)
Про виділення додаткових асигнувань у 2019 році 
по спеціальному фонду на капітальні видатки з 
обласного бюджету

11
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05590/08-39 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент економіки)
Про пропозиції щодо підготовки проекту Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
до проекту Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2027 року

12
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05523/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (КУ "Запорізький обласний контактний 
центр" ЗОР)
Про виділення з обласного бюджету коштів для 
закупівлі обладнання КУ "Запорізький обласний 
контактний центр" ЗОР

13
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

05420/08-15 Лист04-13/11-801(10
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про засідання Комітету щодо уточнення переліку 
об'єктів будівництва 28.05.2019 (м.Київ )

14
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

05369/08-08 Депутатське звернення5/387-2
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про закриття КУ "Обласний клінічний 
ендокринологічний диспансер" ЗОР

15
21.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05402/08-08 Депутатське звернення187/02-08-17020
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про забезпечення гр. Сердюка В.І. електричним 
поза шляховим кріслом

16
13.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

05374/08-22 Лист01/18771
ДП "УКРЕНЕРГО"
Про підтримку проектів тарифів на ІІ півріччя 2019 
року

17
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05378/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про заяву щодо стягнення витрат з відповідача, 
понесених у зв`язку з переглядом справи у суді 
апеляційної інстанції у справі ТОВ "Агротіс"

18
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05381/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про додаткові пояснення стосовно належності 
справи до юрисдикції господарських судів (ТОВ 
"Агротіс"

19
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05382/08-41 Лист18-29678-01
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Про проведення Форуму інвестиційного розвитку 
міст "Investment Talks" 19.06.2019 м.Маріуполь

20
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05403/08-40 Листб/н
ІЩЕНКО М.І. (ТА ІНШІ)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком № 9 на 
о. Хортиця

21
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05404/08-40 Лист1415
ПІІ "АМІК УКРАЇНА"
Про поновлення договору оренди землі

22
22.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05411/08-22 Лист19.1-34-522
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про Інформаційний довідник щодо затвердження 
будівельних норм у дорожньому господарстві

23
21.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05423/08-39 Лист393
ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"
Про регіональні плани управління з відходами

24
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05424/08-22 Лист16/27
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ "АНКЛАВ"
Про налагодження зв'язків з галузевими 
промисловими асоціаціями

25
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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05425/08-31 Лист5/23/2019-1
ПРОГРАМА USAID 
"КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ"
Про участь у круглому столі щодо реформування 
законодавства у сфері засобів торговельного 
захисту 30.05.2019 (м. Київ)

26
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05459/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ СКВОРЦОВА О.В.
Про порушення прав малолітньої дитини Юрченко 
А.О.

27
24.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05470/08-22 ЛистЦ-2-27/1108-19
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про участь у відкритому засіданні з питань 
розподілу електроенергії 31.05.2019 (м. Київ)

28
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05497/08-22 Лист52
ТОВ "ЛІВ-ЕНЕРГО"
Про виробництво технологічного обладнання

29
27.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05555/08-40 Лист24/05
КУГАЄНКО І. М.
Про визначення уповноваженого органу для 
прийняття водних об'єктів

30
24.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05567/08-37 Лист758-02/02-10
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Про участь у Другому міжнародному ярмарку 
грантів у сфері культури 02.07.2019 (м. Київ)

31
22.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05571/08-22 Лист328
ТОВ "ІНФОКОМ ЛТД"
Про розвиток мережі електрозарядних станцій для 
електромобілів

32
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5



№
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05592/08-30 Лист265
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про участь у Форумі "Партнерство заради сталого 
розвитку громад: зміцнення економічного 
потенціалу на місцях" 18-19.06.2019 (м. Харків)

33
22.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Посольства

05408/08-41 Лист01-38/613
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про запрошення на святкування "Купальє" 
06-07.07.2019 (Республіка Білорусь)

34
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05422/08-33 Лист6111/17-528-304
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ
Про організацію перевезення хворої гр. 
Федоришиної Ю.Ю.

35
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди

05379/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо апеляційної скарги ПАТ 
"НАК "Нафтогаз України"

36
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05428/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "Агротіс"

37
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05429/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ"Агротіс"

38
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

05430/08-49 Ухвала908/924/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання угоди укладеною за позовом ТОВ 
Агрофірма "ЩЕДРИЙ ЛАН"

39
22.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05432/08-49 Ухвала908/290/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про участь у судовому засіданні за позовом 
ДП"Запорізький експертно-технічний центр 
держпраці"

40
21.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05438/08-49 Лист280/1656/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

41
21.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05565/08-49 Листб/н
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції 12.06.2019

42
28.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05591/08-49 Ухвала908/2460/17
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

43
21.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

05401/08-41 Лист49
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про підписання Меморандумів про співпрацю 
29.05.2019

44
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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05377/08-06 Доручення17710/1/1-19
(П. Розенко) Про проведення заходів державного 
нагляду (контролю) на автозаправних та 
автогазозаправних станціях та пунктах, що 
здійснюють господарську діяльність на території 
Запорізької області

45
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05421/08-17 Лист10612/0/2-19
(В. Бондаренко) Про проведення зустрічі для 
роз'яснення змін законодавства з питань 
формування і діяльності громадських рад 
06.06.2019 (м. Київ)

46
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05433/08-17 Лист10626/0/2-19
(В. Федорчук) КЗВО "ХОРТИЦЬКА 
НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про передачу на баланс академії туристичної бази - 
готелю "Хортиця"

47
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05444/08-17 Лист10615/0/2-19
(В. Федорчук) АСОЦІАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Про передачу об'єкта нерухомого майна із 
державної до комунальної власності Гуляйпільської 
міської територіальної громади

48
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05446/08-06 Доручення16878/1/1-19
(П. Розенко) Про додаткову потребу коштів для 
забезпечення хворих процедурою гемодіалізу

49
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05458/08-03 Розпорядження350-р
Про створення системи надання послуги раннього 
втручання для забезпечення розвитку дитини, 
збереження її здоров'я та життя

50
22.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05460/08-06 Доручення17588/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про доцільність будівництва аеропорту між 
містами Запоріжжя і Дніпро

51
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05466/08-06 Доручення16897/1/1-19
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про звіт щодо виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2018 рік"

52
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05500/08-03 Постанова443
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 2016 року № 136 

53
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05501/08-03 Постанова409
Про внесення змін до деяких постанови Кабінету 
Міністрів України щодо відкритих даних

54
17.04.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05502/08-03 Постанова440
Про внесення змін до Положення про формування 
та виконання Національної програми 
інформатизації

55
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05503/08-03 Постанова437
Про питання українського правопису

56
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05505/08-03 Розпорядження355-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції реформування системи забезпечення 
населення культурними послугами

57
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05506/08-03 Розпорядження352-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура")

58
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05507/08-03 Розпорядження353-р
Про затвердження плану заходів з підтримки 
розвитку індустрії програмної продукції України на 
2019 рік

59
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05508/08-03 Розпорядження351-р
Про інвестиційні програми і проекти регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку

60
15.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05511/08-04 Протокол18316/0/1-19
(Г. Зубко) Протокол № 3 від 25.05.2019 щодо 
ліквідації наслідків стихії, яка сталася 20-25 травня 
2019 року на території Івано-Франківської та 
Закарпатської областей внаслідок сильних грозових 
дощів та граду

61
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05515/08-06 Доручення17738/1/1-19
(П. Розенко) Про засідання Національної ради з 
питань раннього втручання 05.07.2019 (м. Київ)

62
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05526/08-06 Доручення17841/1/1-19
(С. Кубів) Про розробку проектів розпорядження 
"Про надання товариству з обмеженою 
відповідальністю "Призма Альфа" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки із зміною її цільового 
призначення"

63
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05527/08-17 Лист10720/0/2-19
(В. Федорчук) Про персональний склад 
Національної ради з питань раннього втручання

64
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05528/08-06 Доручення17705/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації до м. Києва 24.05.2019

65
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05581/08-06 Доручення17580/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про перевірку використання коштів субвенції на 
лікування хворих нефрологічного профілю в 
Запорізькій області

66
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05582/08-06 Доручення18074/1/1-19
(Г. Зубко) ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Про контроль за виконанням органами місцевого 
самоврядування повноважень, наданих Законом 
про доступ

67
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05583/08-06 Доручення18272/1/1-19
(Г. Пліс) Про надання роз'яснення щодо 
перетворення КУ "Мелітопольський міський 
пологовий будинок" Мелітопольської міської ради 
у комунальне некомерційне підприємство

68
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05584/08-06 Доручення17879/1/1-19
(В. Федорчук) Про стан виплати зарплати 
педагогічним працівникам

69
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05607/08-06 Доручення17645/1/1-19
(С. Кубів) Про підсумки засідання 
Координаційного комітету "Експо-2020"

70
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05608/08-06 Доручення3617/8/1-19
(С. Кубів) Про підготовку до проведення 
"Українського експортного тижня-2019" 
03-07.06.2019

71
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05509/08-23 Лист37-32-11/12398
Про надання інформації щодо наявності жита на 
зернових складах

72
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05418/08-39 Лист5/4-7/5594-19
Про надання інформації про ртуть та її сполуки

73
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05579/08-39 Лист5/4-7/5824-19
Про погодження проекту наказу "Про порядок 
розроблення та затвердження регіональних планів 
управління відходами"

74
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11



№
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

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05516/08-19 Лист3611-07/22460-0
Про запрошення на Всеукраїнську конференцію 
"Регіональна/місцева політика МСП: від теорії до 
сталого розвитку" 14.06.2019 (м. Київ)

75
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05574/08-42 Лист2714-14/22755-0
Про приведення мобілізаційних підрозділів у 
відповідність до вимог чинного законодавства

76
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05610/08-41 Лист4602-04/22850-0
Про участь у Програмі GLOBAL BEST PRACTICE 
PROGRAMME

77
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

05580/08-22 Лист03/31-5185
Про надання кандидатури до складу Комісії з 
розгляду документів щодо виведення з експлуатації 
магістральних трубопроводів нафти, газу та 
продуктів їхньої переробки

78
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

05445/08-38 Лист22/2-2270-19
Про розміщення банерів та трейлерів проекту 
"Герої наших сердець" 03-30.06.2019

79
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

05439/08-22 Лист1608/25/14-19
Про проведення наради щодо результатів роботи 
територіальних робочих груп з функціонування 
ринку пасажирських автомобільних перевезень 
30.05.2019 (м. Київ)

80
24.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05482/08-22 Лист25/7730-19
Про підтвердження участі у нараді 30.05.2019 (м. 
Київ)

81
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Міністерство культури

05412/08-37 Лист1476/18-5/14-19
Про підготовку до засідання Міжурядової 
українсько-німецької комісії 

82
21.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05417/08-34 Лист4140/14
Про створення робочої групи щодо розроблення 
проекту постанови КМУ "Про затвердження плану 
дій щодо реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання"

83
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05614/08-32 Лист1/9-334
Про стан використання субвенції на підвищення 
якості освіти

84
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05375/08-33 Лист25.5.1/13476
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження переліку закладів охорони 
здоров'я, які не підлягають реорганізації в казенні 
підприємства та/або комунальні некомерційні 
підприємства"

85
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05373/08-26 Лист7/10.1/8333-19
Про нарахування внесків на пільги і субсидії

86
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05454/08-28 Лист7/10.1/8574-19
Про зміни у чинному законодавстві з питань 
надання пільг і житлових субсидій

87
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05461/08-26 Лист7/32/8603-19
Про надання інформації щодо стану теплових 
мереж

88
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05462/08-30 Лист7/34.4/8607-19
Про проведення координаційної зустрічі з питань 
впровадження реформи місцевого самоврядування 
30.05.2019 (м. Київ)

89
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05495/08-41 Лист7/36/8544-19
Про надання інформації щодо укладання 
міжрегіональних угод зі Словацькою Республікою

90
27.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05504/08-33 Лист7/19.7/8615-19
Про надання інформації щодо телемедичного 
обладнання

91
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05531/08-26 Лист7/9.1.2/8690-19
Про наявність автоцистерн для питної води

92
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05585/08-26 Лист7/9.5/8739-19
Про надання переліку проектів, спрямованих на 
забезпечення населених пунктів якісним 
водопостачанням та водовідведенням

93
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05371/08-35 Лист9861/0/2-19/57
Про заходи з нагоди Дня батька (16.06.2019)

94
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05376/08-28 Лист9985/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

95
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05416/08-28 Лист10002/0/2-19/61
Про результати моніторингового візиту 
Європейського комітету з питань запобігання 
катуванням

96
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14
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05440/08-28 Лист10046/0/2-19/39
Про забезпечення контролю за розподілом та 
використанням гуманітарної допомоги

97
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05441/08-28 Лист10045/0/2-19/39
Про забезпечення контролю за розподілом та 
використанням гуманітарної допомоги

98
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05559/08-35 Лист10235/1/2-19/57
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
типового положення про Радника з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та протидії насильству за 
ознакою статі"

99
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05609/08-35 Лист10323/0/2-19/47
Про надання інформації щодо протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою 
статі

100
28.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05611/08-28 Лист843/0/206-19
Про надання роз`яснень щодо укладання 
колективних договорів

101
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

05514/08-20 Лист04120-15-2/1390
Про наказ Мінфіну від 08.04.2019 №145 "Про 
затвердження змін до Загальних вимог до 
визначення результативних показників бюджетних 
програм"

102
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05578/08-51 Лист20050-04-6/1416
Про відключення користувачів від домену minfin

103
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

15
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05573/08-20 Лист01-1361/44-1
Про внесення змін до протоколу регіональної 
комісії з питань ТЕБ та НС

104
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільський міськвиконком

05498/08-20 Лист38/02-02
Про виділення коштів з місцевого бюджету на 
закупівлю шкільного автобусу

105
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05407/08-45 Лист09/03-19/01517
Про додаткову потребу в виборчих скриньках та 
кабінах для голосування

106
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05409/08-20 Лист01/03-28/01505
Про збільшення обсягів фінансування для 
лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність ті інше

107
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05535/08-20 Лист04/03-23/01540
Про розподіл субвенції на підвищення якості освіти

108
27.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05536/08-33 Лист01/03-28/01550
Про медичний супровід заходу 01-02.06.2019

109
28.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05570/08-43 Лист01/03-28/01569
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шеховцовій О.М.

110
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
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05410/08-35 Розпорядження150р
Про організацію та проведення міського заходу 
"Фестиваль сім'ї" 01.06.2019

111
22.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

05414/08-26 Лист10/21-712
Про ремонт загальнобудинкових мереж 
газопостачання

112
17.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

05479/08-39 Лист02-01-21/1918
Про підтоплення грунтовими водами

113
21.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05480/08-39 Лист02-01-21/1916
Про усунення недоліків з боку ТОВ 
"Запоріжжя-Буд" та запуску полігону для 
поховання твердих побутових відходів в 
експлуатацію

114
21.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05426/08-08 Депутатське звернення8
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про придбання автобусу для КУ 
"Інклюзивно-ресурсний центр Якимівської 
селищної ради"

115
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05538/08-08 Депутатське звернення20
ДОР КУШНІРЕНКО А.В.
Про внесення змін до фінансування заходів

116
22.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05557/08-08 Депутатське звернення7
ДОР О.МАШИНСЬКИЙ
Про відновлення маршруту рейсового автобуса 
Новозлатополь - Запоріжжя

117
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17
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05605/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про проведення виїзного засідання з питань 
реконструкції плавального басейну на території КЗ 
"Запорізька обласна ШВСМ" ЗОР

118
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Обласна рада

05442/08-54 Лист01-26/0452
Про повернення проекту рішення "Про внесення 
змін та доповнень до обласної Програми 
профілактики правопорушень..."

119
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05491/08-54 Лист2241/01-11
Про виділення додаткових коштів на завершення 
ремонту приміщення ЦНАПу в м. Дніпрорудне

120
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05492/08-54 Лист2260/01-11
ГО "УКРАЇНСЬКА ЛІГА РОЗВИТКУ 
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ"
Про виділення додаткового фінансування на 
онкологічних хворих

121
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05493/08-54 Лист2255/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на приведення у 
відповідність до вимог протипожежної безпеки 
споруд та будівель

122
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05533/08-54 Лист2457/01-11
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на  вирішення проблемних 
питань 

123
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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05534/08-54 Лист2458/01-11
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про виділення коштів на проведення ремонтних 
робіт дорожнього покриття

124
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05539/08-54 Лист2464/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на придбання сміттєвоза для 
Приазовської селищної територіальної громади

125
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05540/08-54 Лист2397/01-11
Про виділення коштів на облаштування нового 
дитячого садка в смт Малокатеринівка 
Запорізького р-ну

126
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05541/08-54 Лист2147/01-11
КЗ "ПРИШИБСЬКА ЗОШ І-ІІІ ІМЕНІ М.А. 
ШАЛАМОВА"
Про виділення коштів на ремонт даху та стін школи

127
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05542/08-54 Лист2433/01-11
Про виділення коштів на стабілізацію 
фінансово-економічного стану КП "Облводоканал" 
ЗОР

128
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05543/08-54 Лист2311/01-11
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на приведення у 
відповідність до вимог протипожежної безпеки 
споруд та будівель

129
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05544/08-54 Лист2431/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату РОКУС-М

130
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05545/08-54 Лист2432/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату ТЕРРАГАМ

131
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05546/08-54 Лист2459/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення субвенції на придбання шкільного 
автобусу та спеціального автомобіля 

132
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05547/08-54 Лист2398/01-11
Про виділення коштів у 2019 році на придбання 
нових автомобілів

133
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05602/08-54 Лист2202/01-16
КЗ "ВАСИЛІВСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА" ЗОР
Про внесення змін до штатного розпису на 2019 рік

134
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05603/08-54 Лист01-26/0460
Про надання інформації щодо виділення коштів з 
резервного фонду обласного бюджету 

135
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05604/08-54 Лист2434/01-21
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про закриття КУ "Обласний клінічний 
ендокринологічний диспансер" ЗОР

136
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05419/08-08 Лист430
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.05.2019

137
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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05465/08-08 Депутатське звернення432
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про пропозиції щодо напрямків використання 
коштів

138
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

05386/08-22 Лист001-68/8644
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

139
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05387/08-22 Лист001-68/8536
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

140
22.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05388/08-22 Лист001-68/8674
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

141
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05450/08-22 Лист001-68/8769
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

142
24.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05588/08-22 Лист001-68/8942
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

143
28.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

05613/08-48 Лист2745
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази...

144
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05380/08-49 Листб/н
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про позовну заяву щодо визнання дій 
одностороннього розірвання договору незаконними

145
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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05485/08-26 Лист1163/3300
ПАТ"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про уточнення інформації щодо ліцензування на 
централізоване водопостачання та водовідведення

146
27.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05486/08-26 Лист1164/3300
ПАТ"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про уточнення інформації щодо ліцензування на 
централізоване водопостачання та водовідведення

147
27.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05558/08-40 Лист2
ТОВ "ДЗОВ "КЕМП-М-ПАРК"
Про дозвіл на розроблення документації із 
землеустрою

148
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05562/08-22 Лист05/29-АС
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про організацію перевезень пасажирів

149
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05595/08-43 Лист14/50
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про присвоєння почесного звання Яговкіну О.С. та 
Юдіну В.Л.

150
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05596/08-43 Лист14/52
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Кривого О.М. та Семеренко 
О.М.

151
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05599/08-40 Лист10/1194
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

152
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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05600/08-40 Лист10/1193
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки

153
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05435/08-30 Лист07/05/19
МАОМС "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про участь у засіданні Ради голів ОТГ 31.05.2019 
(м. Запоріжжя)

154
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05436/08-21 Лист1
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З 
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Про виділення приміщення для проведення 
засідання 06.06.2019

155
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05437/08-49 Листб/н
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГЛАДКИЙ, 
ЯЦЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"
Про відзив на апеляційну скаргу 
облдержадміністрації на рішення господарського 
суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

156
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05455/08-26 Лист0527/01
КП "КОНКА"
Про водозабезпечення населених пунктів 
Григорівської сільської ради

157
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05468/08-40 Лист26-12/1039
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про згоду на розроблення технічної документації із 
землеустрою

158
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

23



№
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

05471/08-34 Лист55/05
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ
Про участь у відкритті IV Турніру пам'яті 
31.05.2019

159
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05481/08-40 Лист68
ФГ "ГОДЛЕВСЬКИЙ В.С."
Про дозвіл на виготовлення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду із 
земель водного фонду

160
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05513/08-35 Лист18
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД "ВЕСНА"
Про проходження позапланової атестацію закладу

161
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05517/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВНРП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання в оренду земельної ділянки

162
25.04.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05518/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВНРП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання в оренду земельної ділянки

163
25.04.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05519/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВНРП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання в оренду земельної ділянки

164
25.04.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05524/08-22 Листб/н
ФО-П СОПІЛЬНЯК Ю.В.
Про дозвіл на заміну транспортного засобу

165
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05550/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 06.06.2019

166
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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05593/08-40 Листб/н
ГАРАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ 
"ФРОНТОВИК"
Про рейдерське захоплення земельних ділянок

167
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05434/08-34 Лист1/16
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення II Чемпіонату України з 
"Українського рукопашу "Спас" 02.06.2019 (м. 
Запоріжжя)

168
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

05484/08-21 Лист2705/1
ГО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПАЛАТА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ"
Про доцільність передачі майна Північного 
групового водогону

169
27.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05499/08-44 Лист8/2019
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про узгодження витягу з протоколу від 13.03.2019 
№ 5

170
06.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

05431/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду у справі Міщенко Е.О. на 
18.06.2019

171
22.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05464/08-33 Лист2958
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про додаткову потребу у коштах для забезпечення 
хворих на ниркову недостатність методом 
гемодіалізу

172
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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05488/08-26 Лист2993
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про аварію на ділянці зовнішнього водопроводу

173
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Учбові заклади

05448/08-43 Лист02/2166
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Шершньової О.В.

174
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05449/08-43 Лист02/2167
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Недельської С.М. та Іваненка 
Т.В.

175
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05490/08-43 Лист75-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Бучакчийської Н.М. (та інші)

176
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05601/08-40 Лист375/01
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
Про надання додаткових документів для передачі 
земельних ділянок у постійне користування

177
28.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація

05510/08-26 Лист0.2/21/1059/1/2-
Про надання допомоги у вигляді спеціалізованої 
техніки для підвозу питної води до м.Бахмут

178
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05586/08-16 Лист22-02/708
(Г. Кільова) Про аналіз роботи зі зверненнями 
громадян

179
28.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України
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05473/08-02 Указ188/2019
Про відзначення державними нагородами України

180
04.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05474/08-02 Указ190/2019
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

181
06.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

05496/08-43 Лист01.1-16/0381
Про нагородження Мацюці В.М.

182
23.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05587/08-43 Лист01.1-16/0386
Про нагородження Лося О.М.

183
27.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05483/08-40 Лист01-39/613
Про укладання договору оренди водного об'єкта з 
ТОВ "ТК "Донрибкомбінат"

184
22.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05548/08-26 Лист01-30/0555
Про включення до програми "Питна вода..." об'єкта 
з реконструкції зовнішнього водопроводу у м. 
Вільнянськ

185
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05561/08-43 Лист02-57/56-к
Про нагородження Мануйленка А.Р. (та інші)

186
28.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05598/08-46 Лист02-39/0286
Про надання роз'яснення щодо правомочності 
проведення комплексних перевірок здійснення 
виконавчими органами сільських, селищних рад 
делегованих повноважень органів виконавчої влади

187
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
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05367/08-28 Лист01-34/0440
Про надання роз'яснень щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати

188
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05472/08-42 Лист11-09/0265
Про затвердження штатного розпису

189
23.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Кам'янсько-Дніпровська райрада

05478/08-08 Депутатське звернення01/106
Про забезпечення соціального захисту учнів КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
школа-інтернат" ЗОР

190
23.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Сільські та селищні ради

05368/08-20 Лист02-01-47/350
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про прийняття рішень щодо встановлення місцевих 
податків і зборів на 2020 рік

191
17.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05413/08-08 Депутатське звернення02-12/1080
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на відновлення районних та 
обласних доріг загального користування на 
території Чернігівської селищної ОТГ

192
22.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05447/08-22 Лист588
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про оформлення легкового автомобіля

193
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05453/08-22 Лист01-05/0864
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про встановлення критого зупинного комплексу 
"На вимогу" на трасі Запоріжжя - Біленьке

194
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05457/08-19 Лист1475/08-21
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання пропозицій до проекту Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької області до 2027 
року

195
15.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05525/08-20 Лист997
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про включення видатків на співфінансування для 
придбання шкільного автобусу та спеціального 
автомобіля

196
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05597/08-22 Лист117
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Про аварійний стан доріг

197
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

05549/08-51 Лист02.1-26/04.3/768
Про допуск користувачів до АС ЗОДА-5

198
28.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

05563/08-49 Лист02.1-26/05.1/772
Про дострокове розірвання договорів оренди 
водних об'єктів з ТОВ "Лаванда"

199
30.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

05569/08-33 Лист04-11-14/3007
Про групове захворювання на харчову 
токсикоінфекцію

200
28.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05385/08-46 Лист627/01/14-2019
Про можливість безоплатної передачі 
транспортних засобів

201
21.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05405/08-46 Лист616/02/08-2019
Про створення посиленого КПП на території 
Якимівського р-ну

202
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05487/08-46 Лист4948/6-2019
Про надання копій документів щодо обласної 
комісії з питання складання переліку споживачів, 
для якого має бути встановлена екологічна броня 
енергопостачання

203
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05512/08-49 Ухвала908/1255/19
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Фенікс-Авто"

204
23.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05564/08-49 Лист908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

205
23.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05566/08-49 Ухвала908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоржградтранс-1"

206
23.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05451/08-48 Лист1050/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
КП "Водоканал" "Веселівської селищної ради

207
21.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05452/08-48 Лист1052/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
ТДВ "Веселівський завод сухого знежиреного 
молока"

208
21.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05551/08-48 Лист1094/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
в КП "Підприємство комунальної власності" 
Енергодарської міської ради

209
27.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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05552/08-48 Лист1096/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
в ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна частина № 
1" МОЗ України

210
27.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05553/08-48 Лист1098/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
в Благовіщенській сільській раді 
Кам'янсько-Дніпровського району

211
27.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05554/08-48 Лист1100/2
Про результати перевірки стану військового обліку 
в Водянській сільській раді 
Кам'янсько-Дніпровського району

212
27.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

05556/08-48 Лист1107/2
Про участь в урочистих проводах призовників 
04.06.2019

213
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05427/08-49 Лист280/2097/19/204
Про визнання протиправними та скасування рішень 
за позовом ТОВ "АТП АСА"

214
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

05476/08-39 Лист1-2-6/2585-19
Про результати рибоохоронних заходів у травні 
2019 року

215
28.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05530/08-22 Лист1-4-6/2602-19
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

216
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05384/08-46 Лист2962/75-2019-С
ПОЛОГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації стосовно Чуктурова П.Г. 
(та інші)

217
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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05467/08-46 Лист1706/40/-/04-201
ДНІПРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій звітів з інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин ТОВ НВП "ПІНТ"

218
27.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

05520/08-42 Лист247
Про довідку за результатами перевірки за скаргою 
гр. Пісарева Р.А.

219
29.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

05568/08-46 Лист42-62
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання переліку діючих полігонів твердих 
побутових відходів

220
27.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05572/08-46 Лист115-2026вих
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо харчування у 
закладах освіти

221
28.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05489/08-46 Лист05/3-439вих19
Про проведення службового розслідування

222
27.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

05406/08-22 Лист267
СП "ХОРТИЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про проведення ремонту колії на залізничному 
переїзді 166 км

223
27.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

05456/08-19 Лист58-02/14-1321
Про надання інформації щодо складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

224
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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05606/08-46 Лист3708/39/107/01-2
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин у об'єкта по вул. Тетеріна, 
1 в с.Дмитрівка Бердянського р-ну

225
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

05477/08-46 Лист7684/41/32/01-20
Про надання інформації щодо утримання 
автомобільної дороги О080824

226
24.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05389/08-46 Лист59/3/1-805нт
Про надання інформації стосовно Соловйова О.В.

227
14.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05390/08-46 Лист59/3/3-807нт
Про надання інформації стосовно Лабенка В.Л.

228
14.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05391/08-46 Лист59/3/3-808нт
Про надання інформації стосовно Джамшудова Ф.

229
14.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05392/08-46 Лист59/3/3/-855нт
Про надання інформації стосовно Ласло Орловаче

230
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05393/08-46 Лист59/3/3-854нт
Про надання інформації стосовно Ласло Орловаче

231
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05394/08-46 Лист59/3/1-853нт
Про надання інформації стосовно Ласло Орловаче

232
20.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05395/08-46 Лист59/3/3-806нт
Про надання інформації стосовно Лабенка В.Л.

233
14.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05594/08-46 Лист59/6/1-781нт
Про проведення оглядів взводних опорних пунктів 
з 04.06.2019

234
31.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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05396/08-07 Постанова891
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

235
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05397/08-07 Постанова893
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

236
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05398/08-07 Постанова896
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

237
23.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05399/08-07 Постанова899
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення позачергових 
виборів народних депутатів України 21липня 2019 
року

238
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05475/08-07 Постанова904
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 18

239
27.05.2019від

№
від 29.05.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05532/08-45 Лист21-38-4422
Про сприяння Міжнародній фундації виборчих 
систем в Україні та окружним виборчим комісіям з 
виборів народних депутатів України в їх 
проведенні

240
29.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05370/08-29 Лист16-7512/163
Про затвердження Інструкції щодо практик чи 
процедур проектування, 
дослідження...автоматизованих систем 
централізованого оповіщення

241
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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05443/08-29 Лист16-7377/161
Про визначення рівнів та класів надзвичайних 
ситуацій

242
22.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

05372/08-37 Лист2025/02/05.2-19
Про меморіальні дошки

243
24.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

05469/08-42 Лист03-10-3-357
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах 03-14.06.2019

244
28.05.2019від

№
від 28.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05537/08-42 Лист03-10-3-334
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Про участь у семінарах 03-20.06.2019

245
22.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

05400/08-26 Лист5523/19/7-19
Про участь у засіданні щодо схвалення тарифів на 
водопостачання 28.05.2019 (м. Київ)

246
22.05.2019від

№
від 27.05.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05529/08-22 Лист5765/17.1.3/7-19
Про проведення засідання з питань розподілу 
електроенергії АТ "Укрзалізниця" 31.05.2019 (м. 
Київ)

247
28.05.2019від

№
від 30.05.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

05612/08-51 Лист90-10/45925/19
УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ
Про отримання документів в електронному вигляді 
через СЕВ ОВВ

248
30.05.2019від

№
від 31.05.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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