
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.06.19 по 07.06.19

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

05674/08-42 Довідкаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури, туризму, 
національностей та  релігій)
Про введення додаткових штатних одиниць та 
виділення додаткових коштів для КЗ "Запорізький 
обласний краєзнавчий музей"

1
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05675/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури, туризму, 
національностей та  релігій)
Про введення додаткових штатних одиниць та 
виділення додаткових коштів для КЗ "Василівський 
історико-архітектурний музей-заповідник "Садиба 
Попова"

2
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05701/08-22 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент промисловості)
Про проведення конкурсу з визначення робочого 
органу

3
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05729/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.СЛЕПЯН (Департамент економіки)
Про нагородження Філіппова С.А. (та інші)

4
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05748/08-22 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про інтерв`ювання з директором Департаменту 
капбудівництва 

5
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова



№
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

05749/08-22 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про інтерв`ювання з директором Департаменту 
капбудівництва 

6
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05781/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Служба у справах дітей)
Про виділення коштів з обласного бюджету у 2019 
році по спеціальному фонду на капітальні видатки

7
06.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05790/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.СЛЕПЯН 
Про преміювання Матвіїшиної О.Є., Медвідя С.М. 
за травень 2019 року

8
06.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05855/08-08 Депутатський запит11/10-1685
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про переведення пацієнтів відділення гемодіалізу 
КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР до 
СМСЧ-1 м.Енергодар

9
31.05.2019від

№
від 07.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05621/08-08 Депутатське звернення04-34/13-100662
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ,...
Про Рекомендації слухань на тему "Проблеми 
формування заробітної плати у бюджетній сфері та 
на державних підприємствах"

10
27.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05662/08-08 Депутатське звернення04-34/13-102307
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ,...
Про рекомендації щодо ефективності системи 
надання субсидій населенню

11
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05802/08-08 Депутатське звернення2324
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про відновлення рейсу по маршруту "м.Запоріжжя 
- с.Бабурка - с.Верхня Хортиця - с.Гурського - 
с.Приднепровське"

12
27.05.2019від

№
від 06.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

05736/08-15 Лист2627.2/19/20.2
Про участь у круглому столі з питань додержання 
прав людини в закладах охорони здоров'я, що 
надають паліативну допомогу 07.06.2019 (м. Київ)

13
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05805/08-15 Лист21.3/8-331627.18
Про звернення Єлісеєвої В.Ю. щодо неправомірної 
реорганізації та оптимізації штатної чисельності 
КУ "Приазовська центральна бібліотечна система" 

14
04.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05728/08-43 Лист2621
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Хар'якова В.А. (та інші)

15
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Громадські об'єднання

05859/08-44 Лист3799
МБФ "УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про функціонування спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих осіб від насильства

16
03.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

05860/08-44 Лист41/z
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ГО "СВ-ПЛАТФОРМА"
Про реалізацію Договору щодо проведення 
безкоштовного професійного навчання 

17
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

05636/08-41 Лист16040/01/2019
КОНГРЕС ІНІЦІАТИВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Про запрошення на Конгрес 23-24.09.2019 у м. 
Люблін (Польща)

18
28.03.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05646/08-41 Лист30/5
ДАЙНАЛАЙН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД
Про проведення наради з питань співпраці

19
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

05854/08-40 Листб/н
ГР. ДЕМЕНЬОВ О.М.
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

20
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05622/08-22 Лист9/176
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМЕНІ М.І.ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ"
Про аналітичні матеріали щодо розвитку 
деревообробної промисловості в Україні

21
28.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05625/08-31 Лист30/05ІД
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення навчання у сфері публічних 
закупівель 20-21.06.2019 (м. Запоріжжя)

22
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05652/08-28 Лист01-07/99
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про проведення семінару 19-20.06.2019 (м. Київ)

23
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05660/08-28 Лист01/24
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення семінарів 25-26.06.2019  та 
03.07.2019 щодо антикорупційної політики

24
24.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05667/08-40 Листб/н
ТОРОБЦЕВ А.І. (ТА ІНШІ)
Про дозвіл на проведення проекту відведення 
земельної ділянки під житловим будинком № 1 на 
о. Хортиця

25
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05668/08-40 Листб/н
ФГ "АМІР"
Про поновлення угоди до договору оренди землі

26
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05706/08-25 Лист010619-01
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
НАВЧАННЯ
Про проведення семінару на тему 
"Будівництво-2019.Кошторисне ціноутворення. 
Публічні закупівлі." 18.06.2019 (м. Одеса)

27
01.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

05738/08-41 Лист190/4
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у XV Українському муніципальному 
форумі 20.06.2019 (м. Одеса)

28
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05743/08-22 Лист01-03/188
ВСЕУКРАЇНСЬКА ДОРОЖНЯ АСОЦІАЦІЯ
Про проведення Всеукраїнського форуму "Публічні 
та комерційні закупівлі в дорожній галузі" 
20.06.2019 (м.Київ)

29
30.05.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05744/08-41 Листб/н
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР CEDOS 
Про проведення Всеукраїнського форуму 
"Люди.Місто.Завод" 21-22.06.2019 (м.Запоріжжя)

30
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

05764/08-39 Лист171
ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ФЕЛІКС АРТ-А"
Про надання довідки щодо звернень ГО на 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин ДУ "Держгідрографія"

31
03.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05775/08-22 Лист44/11-000431
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ЗДП 
"КРЕМНІЙПОЛІМЕР"

32
04.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05776/08-41 Лист18-31805-01
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Про перенесення дати проведення Форуму 
інвестиційного розвитку міст "Investment Talks"

33
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05791/08-22 Лист2103ВИХ-19-45
ФІЛІІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ" ХАРКІВТРАНСГАЗ" 
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
Про порушення правового режиму земель 
охоронної зони магістрального газопроводу

34
30.05.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05796/08-49 Листб/н
АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ГЛАДКИЙ, 
ЯЦЕНКО ТА ПАРТНЕРИ"
Про додаткові пояснення у справі ТОВ "Агротіс"

35
06.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05803/08-40 Лист12836/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про передачу в оренду земельної ділянки

36
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05804/08-39 Лист225
ДСП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДМСК"
Про проведення навчання з питань інвентаризації 
радіоактивних відходів 12.07.2019 (м.Дніпро)

37
31.05.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

6
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05807/08-32 ЛистПК-7/482
ФІЛІЯ "ПАС АЖИРСЬКА КОМПАНІЯ" АТ 
"УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
Про впровадження дуальної форми навчання 
кваліфікованих робітників для залізничної галузі

38
03.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05809/08-20 ЛистUOP11.1.2-4686
ДП "УКРОБОРОНПРОМ"
Про окремі питання діяльності ЗДП "Радіоприлад"

39
03.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05812/08-22 Лист130-06/2019
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про будівництво вітропарку

40
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05827/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ МОНІН І.В.
Про надання копії Висновку про погодження 
проекту землеустрою від 13.10.2010 № 2024

41
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05836/08-49 Листб/н
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про позовну заяву до Бєлєва О.П.

42
13.05.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

05641/08-49 Лист01.07.10/84
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про закриття провадження у справі за позовом ВП 
"Запорізька атомна електрична станція"

43
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05684/08-49 Постанова908/1923/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання договору оренди земельної ділянки 
поновленим за позовом Трусової Л.А.

44
20.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7
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05685/08-49 Постанова280/5401/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про визнання дій протиправними за позовом 
Кривохатька В.В.

45
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05687/08-49 Постанова910/233/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання додаткових угод укладеними за 
позовом ТДВ "Пологівський хімічний завод 
"Коагулянт"

46
18.04.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05688/08-49 Ухвала908/290/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про скасування запису про проведену державну 
реєстрацію права власності на земельну ділянку за 
позовом ДП "Запорізький експертно-технічний 
центр держпраці"

47
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05762/08-49 Лист908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області від 06.05.2019

48
03.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05831/08-49 Лист22-ц/807/2025/1
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Про відмову у відкритті апеляційного провадження 
за скаргою Куієва В.Е.

49
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05832/08-49 Лист336/7082/19/884
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про ухвалу щодо позову до Прасола М.В.

50
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05833/08-49 Ухвала908/924/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ Агрофірма "Щедрий Лан"

51
03.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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05834/08-49 Ухвала9910/1856/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про позов Енергодарської місцевої прокуратури

52
30.05.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05835/08-49 Лист908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ "Запоріжтеплоенерго"

53
30.05.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05627/08-06 Доручення37252/7/1-18
(С. Кубів) Про вирішення питання погашення 
заборгованості перед ТОВ "КОМУНТЕХ" за 
виконані роботи з будівництва фортифікаційних 
споруд на території Донецької області у 2016 році

54
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05633/08-06 Доручення16880/1/1-19
(П. Розенко) Про виділення коштів Національному 
заповіднику "Хортиця"

55
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05634/08-06 Доручення18313/1/1-19
(І. Климпуш-Цинцадзе) ПРЕДСТАВНИЦТВО 
НАТО В УКРАЇНІ
Щодо заповнення анкетних форм до Програми 
Україна-НАТО з професійного  розвитку 
цивільного персоналу сектору безпеки і оборони

56
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05638/08-03 Постанова452
Про затвердження Порядку визначення категорій 
пам’яток

57
22.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05639/08-03 Постанова451
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 15 червня 2011 року № 809

58
15.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05653/08-03 Постанова1070
Про утворення Державної соціальної служби 
України

59
12.12.2018від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05689/08-06 Доручення18868/0/1-19
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
показників соціально-економічного розвитку

60
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05710/08-06 Доручення18367/1/1-19
( В. Кістіон) Про незадовільну роботу керівника 
Служби автомобільних доріг у Запорізької області

61
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05711/08-06 Доручення18677/1/1-19
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ,...
Про стан виконання рекомендацій слухань у 
Комітеті на тему: «Ефективність системи надання 
субсидій населенню»

62
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05740/08-06 Доручення14072/3/1-19
(В. Гройсман) НДУ ЛУЦЕНКО І.С.
Про нагородження Горбачова В.О.

63
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05768/08-03 Постанова457
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 березня 2015 року № 196

64
03.04.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05785/08-06 Доручення16293/2/1-19
ПЛАН виконання Указу Президент України від 
11.05.2019 № 214 "Про додаткові заходи щодо 
державної підтримки сім'ї, охорони материнства, 
батьківства та дитинства"

65
06.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05788/08-06 Доручення18541/1/1-19
(С. Кубів) Про надання звіту щодо витрачання 
коштів резервного фонду державного бюджету у 
2018 році

66
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05789/08-06 Доручення7509/4/1-19
(С. Кубів) Про стан функціонування державного 
внутрішнього фінансового контролю

67
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05815/08-06 Доручення18295/1/1-19
(С. Кубів) Про затвердження форм показників 
розвитку підприємництва у регіонах

68
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05816/08-04 Протокол наради 
(засідання)

18565/2/1-19
(С. Кубів) ПРОТОКОЛ наради з питань реалізації 
державної політики у сфері санітарного та 
епідемічного благополуччя населення щодо 
утилізації побічних продуктів тваринного 
походження від 03.06.2019

69
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05817/08-06 Доручення50071/22/1-18
(В. Гройсман) Про впорядкування графіку 
проведення перевірок діяльності місцевих 
держадміністрацій

70
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05841/08-06 Доручення14768/1/1-19
(В. Гройсман) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про підготовку до участі у XV Українському 
муніципальному форумі 18-20.06.2019 (м. Одеса)

71
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

05849/08-17 Лист11398/0/2-19
(С. Дехтяренко) ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ 
АТО" ТА ІНШІ
Про злочинні дії  власників ТОВ «Інтер 
Авто-Трейдінг»

72
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05850/08-06 Доручення18390/1/1-19
(В. Гройсман) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Стан, проблеми та перспективи 
охорони культурної спадщини в Україні"

73
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

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

05703/08-22 Лист7575/05/31-2019
Про запровадження системи автоматичної фіксації 
порушень правил дорожнього руху

74
31.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05722/08-39 Лист10/8/407-19
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОМЕРЕЖІ ТА 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Про внесення змін  до положення про 
ландшафтний заказник "Старобердянський"

75
27.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05739/08-39 Лист5/4-7/5968-19
Про участь у нараді з питань поводження з 
непридатними хімічними засобами захисту рослин 
11.06.2019 (м. Київ)

76
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05742/08-39 Лист6/73536-19
Про роз'яснення щодо погодження проекту наказу 
"Про порядок розроблення та затвердження 
регіональних планів управління відходами"

77
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05842/08-39 Лист5/3-10/6122-19
Про забезпечення процедури стратегічної 
екологічної оцінки

78
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05631/08-31 Лист3305-04/22899-0
Щодо оновлення безкоштовного онлайн-курсу 
“Публічні закупівлі”

79
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

05632/08-19 Лист3031-05/22881-0
Щодо зміни методичних підходів до розроблення 
програмних та прогнозних документів 
економічного і соціального розвитку регіонів 

80
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05707/08-41 Лист3901-06/23025-0
Про формування каталогу інвестиційних проектів 
для участі у форумі країн-учасниць "Східного 
партнерства" 10-11.07.2019 (м. Батумі, Грузія)

81
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

05756/08-22 Лист03/29-5326
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на липень 2019 року

82
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05757/08-22 Лист03/29-5320
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на липень 2019 року

83
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

05628/08-28 Лист22/7/0-2395-19
Щодо продовження строку реалізації субпроекту 
відповідно до Угоди про співпрацю від 10.04.2018 
№ 5

84
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05657/08-41 Лист202/17-596-1606
Про призначення Почесного консула Латвії у 
м.Запоріжжя

85
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

05755/08-38 Лист12-05/03
Про розміщення соціальної реклами

86
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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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

05772/08-22 Лист25/8191-19
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ДОРОЖНЬОГО РИНКУ ТА АВТОМОБІЛЬНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Про результати наради щодо обговорення 
результатів роботи територіальних робочих груп з 
питань функціонування ринку пасажирських 
автомобільних перевезень

87
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05735/08-32 Лист4387/3.2
Про реалізацію освітнього проекту "Відкривай 
Україну" 07-08.06.2019

88
03.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05843/08-34 Лист4520/4.7
Про дотримання вимог законодавства з питань 
медичного обслуговування сфери фізичної 
культури і спорту

89
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05624/08-32 Лист1/9-336
Про роз'яснення щодо використання коштів 
субвенції з державного бюджету на придбання 
персональних комп'ютерів та послуг з доступу до 
Інтернету для закладів освіти

90
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05705/08-32 Лист1/9-340
Про реалізацію пілотного проекту щодо передачі 
фінансування закладів професійної освіти

91
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

05712/08-32 Лист1/9-344
Про надання інформації щодо реформування освіти

92
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05714/08-32 Лист1/9-339
Про виконання протокольного рішення 
Координаційної ради з питань впровадження 
реформи у сфері освіти

93
31.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Освіта і наука 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

05808/08-32 Лист1/9-352
Про роз'яснення щодо використання коштів 
субвенції з державного бюджету на здійснення 
закупівель та визначення вимог до предметів 
закупівель

94
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05623/08-33 Лист3.46/13673
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2019-2021 
роки з реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров'я в Україні на період до 2030 
року"

95
27.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05737/08-33 Лист01-05-48/14473
Про участь у семінарі з питань змін у сфері 
охорони здоров'я 13.06.2019 (м. Київ)

96
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05745/08-33 Лист04.01.12-16/808-
Про порушення в оформленні закладами охорони 
здоров'я висновків щодо стану здоров'я дітей, які 
можуть бути усиновлені

97
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05630/08-19 Лист7/36.2/8700-19
Щодо надання інформації по визначенню 
смарт-спеціалізації

98
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05767/08-19 Лист7/19.1/9076-19
Про участь у засіданні комісії ДФРР 06.06.2019 (м. 
Київ)

99
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05769/08-26 Лист7/10.2/9079-19
Про укладання договорів реструктуризації 
заборгованості теплопостачальних підприємств за 
спожитий природний газ

100
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05787/08-26 Лист7/9.1.1/9107-19
Про здійснення заходів щодо зменшення втрат в 
теплових мережах у сфері ЖКГ

101
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05814/08-39 Лист7/36.2/9111-19
Про проведення тренінгів щодо стратегічної 
екологічної оцінки 24-25.06.2019 (м. Запоріжжя)

102
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05626/08-35 Лист10389/0/2-19
Про оздоровлення дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи 

103
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05629/08-35 Лист10438/0/2-19/25
Про формування порядку денного першого 
засідання Національної ради з питань раннього 
втручання 

104
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05752/08-35 Лист10662/0/2-19/49
Про пропозиції щодо оновлення форм звітності 
стосовно випадків домашнього насильства

105
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05786/08-35 Лист10725/0/2-19/37
Про прийняття постанови КМУ від 22.05.2019 № 
436

106
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

05851/08-28 Лист10770/0/2-19/47
Про відзначення всесвітнього дня протидії торгівлі 
людьми 30.07.2019

107
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05852/08-28 Лист10786/0/2-19/56
Про технічне забезпечення структурних підрозділів 
соціального захисту населення та служб у справах 
дітей ОТГ та аналіз виконання їх функцій

108
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05853/08-28 Лист10790/0/2-19/51
Про відбір ОТГ для надання технічної підтримки

109
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів України
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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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05713/08-37 Лист729/03
Про стан виконання плану заходів з підготовки та 
відзначення у 2019 році Дня пам’яті та 
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 
України (нагадування)

110
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05813/08-28 Лист779/04
Про участь у нараді з питань медичного 
забезпечення та реабілітації учасників бойових дій 
12.06.2019 (м.Київ)

111
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

05709/08-28 Лист26040/05-6/1443
Про підвищення якості обміну інформацією з 
питань виплат особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

112
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05811/08-20 Лист08020-15/1-6/14
Про погодження паспорта бюджетної програми

113
31.05.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна поліція України

05734/08-46 Лист19/699-54
Про надання копій документів щодо виконання 
робіт з будівництва берегоукріплення м.Бердянськ 
ТОВ "Корнер Сервіс"

114
27.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

05698/08-33 Лист01/03-28/01574
Про медичний супровід заходу на 01.06.2019

115
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05765/08-22 Лист01-1380/27-1
Про нанесення дорожньої розмітки і встановлення 
дорожніх знаків по пр. Східному

116
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

05676/08-54 Лист01-26/0463
Про звітування щодо витрачання коштів 
резервного фонду обласного бюджету

117
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05690/08-54 Лист2546/01-13
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про реорганізацію лікувального закладу

118
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05726/08-54 Лист1846/01-11
Про результати довідки КУ "Централізованої 
бухгалтерії закладів культури" ЗОР щодо 
комплексного вивчення роботи КЗ "Запорізький 
обласний краєзнавчий музей" ЗОР

119
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05766/08-54 Лист2531/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

120
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05846/08-54 Лист2522/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"
Про перерозподіл виділених асигнувань та 
збільшення фінансування закладу у 2019 році

121
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05862/08-54 Лист2299/01-26
Про розгляд проекту рішення "Про припинення 
діяльності дошкільного підрозділу та затвердження 
нової редакції статуту КЗ "Кам'янсько-Дніпровська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат" ЗОР"

122
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроенерго"

05670/08-42 Лист053/586
Про призначення Дегтяренка С.М.

123
13.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05694/08-22 Лист69002.2.2-Сл-82
Про проведення ремонтних робіт 05-07.06.2019 в 
смт Малокатеринівка

124
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05778/08-22 Лист69002.2.2-Сл-83
Про проведення ремонтних робіт 13-14.06.2019 в 
м.Запоріжжі

125
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05779/08-22 Лист69002.2.2-Сл-83
Про проведення ремонтних робіт 11-13.06.2019 в 
м.Запоріжжі

126
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05830/08-22 Лист69002.2.2-Сл-83
Про врегулювання взаємовідносин щодо 
експлуатації газорозподільних мереж

127
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05838/08-22 Лист12/5
Про участь у круглому столі з питань 
обслуговування внутрішньо будинкової газової 
мережі 14.06.2019

128
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

05647/08-22 Лист001-68/9114
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

129
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05648/08-22 Лист001-68/9183
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

130
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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05792/08-22 Лист001-68/9293
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

131
03.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05793/08-22 Лист001-68/9294
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

132
03.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05822/08-22 Лист001-68/9379
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

133
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

05678/08-43 Лист07/2031482
Про нагородження Івженка С.О. (та інші)

134
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

05693/08-44 Лист01-87
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ...
Про положення Галузевих угод

135
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Господарський суд

05643/08-49 Ухвала908/328/19
Про зобов'язання повернути водний об'єкт за 
позовом Енергодарської місцевої прокуратури

136
27.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05677/08-40 Лист1161/18
ЕНЕРГОДАРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ 
"КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" 
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

137
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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05697/08-26 Лист21-01/19/01
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про проведення семінару "Новації законодавства у 
сфері житлово-комунального господарства та їх 
практичне застосування" 14.06.2019

138
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05725/08-26 Лист1188/3300
ВП "ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА 
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" 
Про виконання інвестиційних програм

139
28.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05730/08-22 Лист01/123
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу 

140
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05771/08-20 Лист25
ТОВ "ПІВДЕНЬ-БУД"
Про розблокування рахунків товариства

141
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05780/08-22 Лист85
ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про надання копії паспорту маршрутів

142
03.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05845/08-22 Лист03/06
ТОВ "ТРОДМЕТ"
Про обстеження промислового майданчика

143
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05856/08-22 Лист07/06-19
ТОВ "ЄВРО-МЕТ"
Про перевірку приймального пункту металобрухту

144
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05681/08-29 Лист02.2-03/0279
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ ТА НС
Про затвердження порядку денного позачергового 
засідання комісії 04.06.2019

145
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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05718/08-26 Лист23-01/19
ГС "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР "КРУГ"
Про розміщення на сайті ОДА інформації щодо 
проведення 14.06.2019 семінару

146
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05727/08-22 Лист09/130
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання роз'яснення щодо підтвердження 
наявності ліцензій на підприємстві

147
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05741/08-39 Лист1518
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про стихійне сміттєзвалище на території 
військового полігону 

148
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05750/08-20 Лист101
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про виділення коштів на придбання паркану 

149
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05751/08-22 Лист15
ФО-П КОШЕЛЬ О.М.
Про затвердження паспортів внутрішньо обласних 
автобусних маршрутів загального користування

150
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05797/08-26 ЛистТУ БМЕС-3-10/
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ВП 
"ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
Про встановлення нормативів використання питної 
води по Запорізькій області

151
06.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05824/08-22 Лист01-1/361
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності

152
05.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

22



№
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

05825/08-40 Лист14/19
ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою 

153
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05857/08-40 Листб/н
ФГ "ОРБІТА-СМ"
Про відкликання погоджень на ведення 
мисливського господарства

154
05.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

05821/08-20 Лист02/0785
Про виділення коштів на розробку проекту по 
заміні аварійних ділянок магістрального водогону 
на с.Степанівку Першу

155
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

05826/08-26 Лист07/0772
Про участь у відкритому обговоренні щодо 
встановлення тарифів КП "Облводоканал" ЗОР 
11.06.2019

156
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05680/08-43 Лист87
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Бобрицького О.В. (та інші)

157
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05784/08-40 Лист25
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про надання погодження на ведення мисливського 
господарства

158
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05839/08-44 Лист40-ГКС
СПІЛКА КОЗАКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про проведення Козацької тризни 08.06.2019

159
24.05.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

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

05683/08-49 Лист707
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про залишення апеляційної скарги без задоволення 
за позовом Вп "Запорізька атомна електрична 
станція"

160
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Садівницькі товариства

05758/08-23 Листб/н
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ЛУЧ 88"
Про затоплення ділянок садівничого товариства

161
05.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Суди

05644/08-49 Лист2/325/145/2019/3
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про рішення суду щодо встановлення земельного 
сервітуту за позовом ТОВ "Приморська 
вітроелектростанція-2"

162
21.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05760/08-49 Лист314/2135/19
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 20.09.2019 у справі відносно 
Борисенка С.А.

163
03.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

05672/08-20 Лист95
ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР  ЮНОГО ГЛЯДАЧА
Про виділення коштів на придбання килимового 
покриття

164
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05673/08-20 Лист3104
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про перерозподіл коштів, зібраних на 
благодійному телемарафоні "Пам'ять",  для 
переобладнання палат госпітального відділення

165
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05699/08-33 Листб/н
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про скаргу учасника бойових лій Тонконога С.П. 
на неякісні послуги

166
03.06.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

05719/08-43 Лист3077
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Мизиненко І.В. (інші)

167
30.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05659/08-16 Лист03-01/630
(О. Дніпров) Про зняття з контролю завдань щодо 
забезпечення захисту прав і законних інтересів 
дитини в Україні

168
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

05716/08-16 Лист04-01/310
(С. Трофімов) Про надання інформації щодо 
надзвичайних ситуацій, які несуть загрозу життю і 
здоров'ю людей

169
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

05700/08-22 Лист01.1-16/0388
Про сприяння відновленню постачання електричної 
енергії

170
27.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05763/08-22 Лист01.1-16/0403
Про проведення капітального ремонту автодороги 
Більмак-Дубове 

171
31.05.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

25



№
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

05649/08-20 Лист01-23/643
Про внесення змін до помісячного розпису 
обласного  бюджету на 2019 рік

172
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05650/08-22 Лист01-30/648
Про надання уточнених пропозицій щодо 
проведення ремонтних робіт автодоріг загального 
користування місцевого значення

173
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05782/08-40 Лист01-26/656
Про сприяння у проведенні заходу "Врожай-2019"

174
03.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05691/08-20 Лист01-28/0556
Про виділення коштів на співфінансування 
реконструкції водопровідної мережі та 
водопостачання

175
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05837/08-45 Лист
Про потребу у виборчих скриньках

176
03.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

05692/08-20 Лист147/01-18
Про виділення додаткових коштів на виплату 
заробітної плати працівникам Гуляйпільської РДА

177
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05747/08-42 Лист01-18/0443
Про погодження призначення Гемської І.В.

178
30.05.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05759/08-42 Лист01-18/0455
Про погодження призначення Панічук Л.В.

179
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація
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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

05696/08-43 Лист02-57/57-к
Про нагородження Берегович І.В. (та інші)

180
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05783/08-20 Лист0683/01-18
Про внесення змін до розпису обласного бюджету

181
30.05.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05810/08-43 Лист01-01-16/0395
Про нагородження Громової В.Є.

182
03.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05861/08-43 Лист01-01-16/0396
Про нагородження Бондаренко О.О. (та інші)

183
03.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

05695/08-43 Лист01-24/308
Про нагородження Нарановича В.А.

184
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05847/08-43 Лист01-24/335
Про нагородження Бєлової Н.А.

185
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05637/08-20 Лист01-20/0463
Про виділення коштів на реалізацію заходів 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України

186
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05770/08-42 Лист01-35/0467
Про Заявку на добір персоналу

187
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05746/08-42 Лист01-34/121
Про погодження звільнення Савка І.С.

188
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

27



№
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

Мелітопольска райрада

05616/08-20 Лист298/01-16
Про виділення коштів на ремонт балконів будівлі 
районної ради

189
28.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05617/08-08 Депутатське звернення01-13/72
Про виділення коштів на придбання 
рентген-діагностичного апарату для КНП 
"Мелітопольська ЦРЛ" МРР

190
28.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Приморська райрада

05618/08-08 Депутатське звернення94/01-15
Про призупинення реформування ДНЗ 
"Приморський професійний аграрний ліцей"

191
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

05663/08-08 Депутатське звернення97/01-15
Про виділення коштів на  ремонт автошляхів у 
Приморському районі, що знаходяться у 
критичному стані

192
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

05724/08-22 Лист117
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання ремонту автошляхів

193
31.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05731/08-22 Лист1078
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про дотримання встановленого маршруту автобуса 
Атманай-Мелітополь

194
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05777/08-29 Лист02-124/2/191
ЦНАП КОМИШ-ЗОРЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про направлення представника 
облдержадміністрації для вирішення надзвичайної 
ситуації 06-07.07.2019

195
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05794/08-20 Лист1036
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування об'єкту "Спортивно-культурний 
комплекс БК "Мир" в смт Степногірськ 
Василівського р-ну

196
30.05.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05795/08-20 Лист1029/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування об'єктів щодо реконструкції 
покрівлі та капітального ремонту цоколя в КДНЗ 
№1 "Вербиченька"

197
28.05.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

05732/08-22 Лист0916/01-03
Про надання дозволу на відчуження державного 
майна - автомобілів

198
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

05679/08-43 Лист03-09.1-07/3002
Про нагородження Вербової Г.І. (та інші)

199
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05721/08-20 Лист07.3-08/3107
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

200
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05723/08-20 Лист07.3-08/3110
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

201
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

29



№
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

05806/08-20 Лист07.3-08/3223
Про направлення розпоряджень про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

202
04.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

05708/08-39 Лист2045/9/08-01-14-
Про порушення окремими суб'єктами 
підприємницької діяльності природоохоронного 
законодавства

203
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

05635/08-40 Лист0-8-0.4-667/90-1
Про надання документів щодо земельної ділянки на 
території Степненської сільської ради Запорізького 
р-ну

204
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05715/08-46 Лист4431/6-2019
Про надання інформації щодо нанесення збитків 
внаслідок скоєння екологічного правопорушення

205
14.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

05717/08-43 Лист2149/14
Про нагородження Бойко О.Є. (та інші)

206
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

05666/08-40 Лист06/4-130
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

207
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

05858/08-28 Лист01-12/121
Про проведення семінару-наради з питань охорони 
праці 13.06.2019

208
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
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05720/08-43 Лист18/01-467
Про нагородження Верительнікової Н.О.

209
30.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05800/08-22 Лист36с/291
Про забезпечення послугами зв`язку дільничих та 
окружних виборчих комісій під час проведення 
виборів

210
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

05642/08-49 Постанова22-ц/807/447/19
Про копію постанови суду щодо розгляду 
цивільних справ за позовом голови 
облдержадміністрації

211
28.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05761/08-49 Лист22ц-807/2105/19
Про копію ухвали щодо відкриття апеляційного 
провадження за заявою Мелітопольської місцевої 
прокуратури

212
29.05.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

05733/08-40 Лист1785/01-17
Про надання права постійного користування 
земельною ділянкою у м. Токмак

213
04.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05682/08-49 Лист280/4710/18/223
Про визнання протиправними дій суб'єкта владних 
повноважень та скасування рішень за позовом ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

214
27.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05686/08-49 Ухвала280/1167/19/225
Про продовження строку підготовчого 
провадження за позовом Бикова Д.О.

215
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

05774/08-39 Лист1-2-01/2741-19
Про виконання Плану заходів щодо підготовки і 
проведення весняно-літньої нерестової заборони у 
2019 році

216
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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05799/08-43 Лист1-7-6/2706-19
Про нагородження Старунова С.О. (інші)

217
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05619/08-46 Лист1124/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погашення заборгованості з надання 
охоронних послуг КП "Підприємство комунальної 
власності" Енергодарської міської ради

218
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05620/08-46 Лист1125/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погашення заборгованості з надання 
охоронних послуг Управління державної 
виконавчої служби

219
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05645/08-49 Лист5672
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про вилучення та передачу майна стягувачу в особі 
Запорізької облдержадміністрації

220
24.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05798/08-48 Лист3/1594
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про внесення змін при веденні військового обліку 
стосовно Нефедова С.А., Нестеренка А.В.

221
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05844/08-22 Лист31/8-3163
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання КП "Облводоканал" ЗОР дозволу на 
передачу легкового автомобіля

222
07.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05848/08-46 Лист5552/42/-/04-201
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ВІДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
Про надання інформації стосовно Шевченко Л.П.

223
06.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура
32
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05658/08-46 Лист115-32-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо віднесення будівлі 
по вул. Св. Миколая, 53 до об'єкту культурної 
спадщини 

224
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05840/08-46 Лист368вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ПП "Корпоративний капітал"

225
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05664/08-46 Лист04/7-319вих-19
Про результати наради щодо розкрадання майна 
ПАТ"Укртелеком" та ПАТ "Запоріжжяобленерго"

226
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05665/08-46 Лист04/7-325вих-19
Про результати наради з питань кримінальних 
проваджень за фактами зайняття гральним бізнесом

227
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05671/08-46 Лист16-246вих19
Про отримання медичної допомоги в установах 
Державної кримінально-виконавчої служби

228
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

05801/08-46 Лист8454/41/32/01-20
Про залучення студентів до проведення Першого 
стронг-мен чемпіонату патрульної поліції 
10.06.2019

229
05.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05753/08-46 Лист59/19/1-657нт
Про зростання соціальної напруги у м. Енергодар

230
03.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

05651/08-43 Лист04-08-09-15/243
Про нагородження Кисельова І.О. (інші)

231
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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05669/08-40 Лист04-08-25-15/241
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

232
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05823/08-50 Лист04-08-01-15/249
Про оновлений телефонний довідник

233
05.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05615/08-45 Лист21-38-4477
Про матеріально-технічне та організаційне 
забезпечення діяльності окружних виборчих 
комісій

234
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05654/08-07 Постанова910
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893

235
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05655/08-07 Постанова915
Про затвердження Вимог до програмно-технічного 
комплексу інформаційно-аналітичної системи 
"Вибори народних депутатів України" окружної 
виборчої комісії з виборів народних депутатів 
України

236
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05656/08-07 Постанова918
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

237
31.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05818/08-07 Постанова938
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ENEMO) на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

238
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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05819/08-07 Постанова939
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Світового Конґресу Українців на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

239
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05820/08-07 Постанова948
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

240
05.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05828/08-20 Лист21-38-4574
Про надання проектів кошторисів за КПКВК 
6731020 "Проведення виборів народних депутатів 
України"

241
05.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

05702/08-21 Лист3833/0/20-19
Про рекомендації щодо оприлюднення наборів 
відкритих даних

242
31.05.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

05773/08-39 Лист1
КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОЇ 
ПЕРЕВІРКИ ДОДЕРЖАННЯ ЗОДА ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ВИДАЧІ 
ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ...
Про надання документів щодо видачі дозволів на 
викиди забруднюючих речовин

243
06.06.2019від

№
від 06.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державна служба статистики України

05704/08-35 Лист05.5-08/1-19
Про надання інформації щодо домашнього 
насильства 

244
03.06.2019від

№
від 04.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

05754/08-37 Лист2156/02/05.2-19
Про стан виконання Плану заходів з увічнення 
пам’яті захисників України на період до 2020 року

245
04.06.2019від

№
від 05.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

05661/08-26 Лист5842/19/7-19
Про участь у відкритому обговорені щодо 
встановлення тарифів  на послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення КП "Облводоканал" ЗОР 
11.06.2019 в м. Запоріжжя

246
29.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний банк України

05640/08-39 Лист61-0016/28597
Про анулювання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

247
30.05.2019від

№
від 03.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05829/08-48 Лист809/21-08/2-19
Про погашення заборгованості перед ТОВ 
"Комунтех" за проведені роботи з обладнання 
фортифікаційних споруд

248
04.06.2019від

№
від 07.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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