
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.06.19 по 14.06.19

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

05881/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент фінансів)
Про нагородження Євтушенка М.С. та інших

1
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05894/08-21 Доповідна запискаб/н
Про вирішення питання оренди приміщення в КУ 
"Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 
допомоги міста Запоріжжя" для розташування ГТА 
"ТЕРАГАМ"

2
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05895/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент інформаційної діяльності)
Про нагородження Єгорової І.В. (інші)

3
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05922/08-42 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ 
Про преміювання Барановської М.В., Шлеї В.В. за 
травень 2019 року

4
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05924/08-42 Доповідна запискаб/н
О.БАБАНІН
Про преміювання Полякова А.В., Гордієнко В.В. за 
травень 2019 року

5
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05932/08-37 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про надання статусу академічного комунальному 
закладу "Запорізький обласний театр ляльок"

6
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05940/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету для забезпечення витратними матеріалами 
хворих на ниркову недостатність методом 
гемодіалізу

7
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05972/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО
Про встановлення надбавки Тедєєву О.С., Билиму 
О.М., Кармазіній Н.С. за червень 2019 року

8
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05973/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО
Про преміювання Тедєєва О.С., Билима О.М., 
Кармазіної Н.С. за травень та червень 2019 року

9
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06038/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН
Про преміювання керівників структурних 
підрозділів за травень 2019 року

10
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06039/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про преміювання Матвєєвої А.І. за травень 2019 
року

11
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06041/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про преміювання Шишинашвілі Л.Р. за травень 
2019 року

12
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06042/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про преміювання Абдурахманової С.П. за травень 
2019 року

13
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
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06043/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про преміювання Озерової Т.Я. за травень 2019 
року

14
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06044/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про преміювання Мороко В.В. за травень 2019 
року

15
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06045/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про преміювання ВласовоїН.Ф. за травень 2019 
року

16
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06046/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про преміювання Клименко В.І. за травень 2019 
року

17
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06050/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації

18
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06083/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів залишку медичної 
субвенції на початок року, передбачених для КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

19
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06084/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Глимбоцької І.М.

20
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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№
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05870/08-01 Постанова2748-VIII
Про увічнення пам'яті борця за незалежність 
України, Героя України Левка Лук'яненка

21
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05871/08-01 Постанова2723-VIII
Про подолання негативних наслідків екологічної 
ситуації в басейні річок Хомора та Случ на 
окремих територіях Хмельницької та 
Житомирської областей

22
16.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05872/08-01 Постанова2733-VIII
Про внесення змін до додатка до Постанови 
Верховної Ради України "Про відзначення 
пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році"

23
30.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05873/08-01 Постанова2734-VIII
Про Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї 
НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
національних парламентів держав світу щодо 
засудження порушення прав корінних народів у 
Російській Федерації та на тимчасово окупованих 
нею територіях України

24
30.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

05874/08-01 Постанова2716-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Стан, проблеми та перспективи охорони 
культурної спадщини в Україні"

25
14.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

06005/08-15 Лист04-33/22-618(10
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про участь Ковпака В.О. у комітетських слуханнях 
13.06.2019 (м. Київ)

26
10.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06013/08-08 Депутатське звернення04-33/19-630(11
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про звернення гр. Шимановського С.С. щодо 
невиконання рішення органу опіки та піклування з 
питань виховання його сина

27
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

05865/08-28 ЛистREFERENCE/20
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН В УКРАЇНІ ТА МТОТ 
УКРАЇНИ
Про участь у семінарі з питань запобігання 
внутрішньому переміщенню 19.06.2019 (м. Дніпро)

28
28.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

05897/08-22 Лист635
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки на покупку скрапленого 
газу

29
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05921/08-39 Лист69-2
ТОВ "ЕКОДЕВЕЛОП"
Про проведення зустрічі у м. Запоріжжі 12.06.2019

30
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05934/08-40 Лист01/0592
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про укладання додаткової угоди до договору 
оренди землі

31
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05974/08-23 Лист39
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧОВОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ
Про складне економічне становище виробників та 
постачальників хліба в Запорізькій області

32
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

05998/08-38 Лист1/17
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ "ЗДОРОВ'Я"
Про сприяння у передплатній кампанії

33
04.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

06001/08-49 Листб/н
ГР. ЗАБОЛОТНА Н.О.
Про заперечення проти клопотання

34
10.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ паперовий паперова

06002/08-51 Лист3005
ТОВ "СЕНСОРНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Про встановлення сенсорного обладнання

35
15.05.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова
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06015/08-48 Лист19441
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про скаргу ТОВ "Комунтех" щодо заборгованості 
за виконані роботи з будівництва фортифікаційних 
споруд

36
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06069/08-49 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про позовну заяву щодо визнання недійсним 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
27.11.2018 № 626

37
08.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06102/08-23 Листб/н
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГО 
"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНА СЛУЖБА"
Про проведення наради з питань реєстрації 
сімейної ферми 26.06.2019

38
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Посольства

06012/08-33 Лист6111/17-528-348
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ
Про влаштування у медичний заклад гр. 
Федоришиної Ю.Ю.

39
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06017/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ
Про візит заступника Посла до м. Запоріжжя 
19-20.06.2019

40
07.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

05910/08-49 Постанова910/233/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
ПОСТАНОВА суду у справі за позовом ТОВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

41
27.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

05913/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Агротіс"

42
03.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05914/08-49 Лист280/1656/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про розгляд апеляційної скарги на 19.06.2019

43
03.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05939/08-49 Лист280/388/19(852/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ВП "Запорізька 
АЕС"

44
05.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05976/08-49 Ухвала908/2155/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Запоріжградтранс-1"

45
05.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06099/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі зав позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

46
10.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05866/08-17 Лист11520/0/2-19
(В. Федорчук) Про погашення заборгованості перед 
ТОВ "КОМУНТЕХ" за виконані роботи з 
будівництва інженерних споруд

47
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05867/08-06 Доручення18355/1/1-19
(Г. Зубко) Про підготовку до проведення в Україні 
у 2019 році ключових спільних заходів з 
білоруською стороною

48
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

7
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05875/08-06 Доручення17621/1/1-19
(С. Кубів) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Про забезпечення освітніх закладів доступом до 
мережі Інтернет

49
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05876/08-06 Доручення18638/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 31.05.2019 (м. Київ)

50
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05877/08-06 Доручення19112/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 05.06.2019 (м. Київ)

51
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05891/08-06 Доручення19615/0/1-19
(В. Гройсман) Про проведення засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС 08.06.2019

52
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

05954/08-03 Постанова458
Про затвердження Положення про Державну 
соціальну службу України

53
22.05.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05955/08-03 Постанова462
Про внесення змін до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби

54
05.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05956/08-03 Постанова482
Про затвердження Порядку здійснення перерахунку 
вартості послуги з управління багатоквартирним 
будинком за період її ненадання, надання 
невідповідної якості

55
05.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05965/08-17 Доручення11709/0/2-19
(В. Федорчук) ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА СПІЛКА 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
Про злочинні дії Шпака А.М. та Шпак А.І., які 
являються власниками ТОВ "Інтер Авто-Трейдінг"

56
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05966/08-06 Доручення19446/1/1-19
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про відпустку голови 
облдержадміністрації на 06.06.2019

57
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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05967/08-06 Доручення19417/1/1-19
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 07.06.2019 до м. Києва

58
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05968/08-03 Розпорядження365-р
Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

59
05.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05990/08-06 Доручення19702/1/1-19
(Г. Пліс) Про перерозподіл коштів та надання 
субвенції на соціально-економічний розвиток 
Приморської міської ОТГ

60
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05991/08-04 Протокол наради 
(засідання)

19615/1/1-19
(В. Гройсман) ПРОТОКОЛ № 4 засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
08.06.2019

61
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06027/08-06 Доручення19171/1/1-19
(В. Кириленко) Про результати засідання 
Координаційної ради з питань впровадження 
реформ у сфері освіти

62
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

06028/08-06 Доручення20111/0/1-19
(Г. Зубко) Про проведення селекторної наради з 
питань підбиття підсумків проходження 
опалювального сезону 2018/19 року 21.06.2019

63
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06053/08-03 Розпорядження393-р
Деякі питання організації та забезпечення 
підготовки збірної команди України та її участі у 
2020 році в міжнародних спортивних змаганнях 
"Ігри Нескорених"

64
05.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

9
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05951/08-23 Лист37-11-11/13029
Про надання прогнозованих балансів попиту та 
пропозицій зернових культур на 2019/2020 роки

65
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05952/08-23 Лист37-11-11/13030
Про надання інформації щодо рівнів 
середньозважених закупівельних та 
оптово-відпускних цін в регіонах 

66
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06056/08-23 Лист37-23-11/13416
Про можливість відновлення Кенією безмитної 
процедури закупівлі кукурудзи з України

67
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05961/08-39 Лист5/4.1-8/6207-19
Про розроблення проекту Положення про 
ландшафтний заказник загальнодержавного 
значення "Приморський"

68
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05879/08-21 Лист3622-06/24001-0
Про проект Указу Президента України «Про День 
адміністратора центру надання адміністративних 
послуг» 

69
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

05907/08-37 Лист3622-04/24115-0
Про процедуру виявлення підробок паспорта 
громадянина у формі картки

70
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

05953/08-19 Лист3903-06/24275-0
Про розгляд проекту плану заходів щодо 
популяризації інвестиційного потенціалу України у 
світі 

71
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

05996/08-21 Лист3611-07/24497-0
Про довгострокове планування розвитку малого та 
середнього підприємництва на рівні регіонів та 
територіальних громад

72
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10
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06029/08-37 Лист4504-05/24611-0
Про проведення засідання Ради туристичних міст і 
регіонів 11.07.2019 (м. Ужгород, Закарпатська обл.)

73
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06103/08-41 Лист3804-05/24972-0
Про проведення заходу із смарт-спеціалізації 
03-05.07.2019 (м. Київ)

74
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

05964/08-28 Лист
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб

75
07.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05975/08-41 Лист630/14-020-1349
Про надання інформації щодо чинних міжнародних 
документів галузевого характеру

76
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06088/08-41 Лист630/14-020-1349
Про надання інформації щодо чинних міжнародних 
документів галузевого цільового характеру 

77
11.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06030/08-38 Лист12-18/04
Про розміщення соціальної реклами 
25.06-04.07.2019

78
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство культури

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

05864/08-37 Лист877/37/15-19
Про проведення інформаційної зустрічі 
комунікаційної групи із представниками закладів 
початкової мистецької освіти

79
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05962/08-33 Лист4598/3.4
Про Стратегію адвокації, комунікації та соціальної 
мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в 
Україні на 2019-2021 роки

80
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05963/08-20 Лист4649/3.2
Про розгляд проекту постанови КМУ "Про 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству молоді та спорту 
України на 2019 рік, та внесення змін до деяких 
постанов КМУ"

81
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство оборони

06057/08-48 Декларація286/1/3901
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА 
ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Про вирішення питання щодо укладання договорів 
на постачання продукції та надання послуг 
тилового призначення

82
07.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05918/08-33 Лист05.1-12/14714
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які застосовують у медичній 
практиці амальгаму для зубних пломб, що містить 
ртуть

83
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05935/08-33 Лист26/15103
Про проведення додаткових заходів імунізації від 
кору

84
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

05885/08-33 Лист7/19.7/8916-19
Про використання в роботі наказів Міністрерства 
регіонального розвитку України

85
31.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06054/08-41 Лист7/12/9496-19
Про підготовку матеріалів до візиту української 
делегації до Канади 02-04.07.2019

86
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06092/08-20 Лист7/19.1/9549-19
Про прискорення подачі переліків проектів

87
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06096/08-28 Лист7/9.3.1/9644-19
Про реалізацію рекомендацій Комітету ООН з 
ліквідації расової дискримінації

88
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05880/08-28 Лист10861/0/2-19
Про рекомендації щодо змісту колективних угод і 
договорів

89
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06023/08-28 Лист11177/0/2-19/47
Про проведення селекторної наради з питань 
запобігання домашньому насильству 14.06.2019

90
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06094/08-28 Лист11256/0/2-19/51
Про рекомендації щодо подання звіту з реалізації 
Стратегії подолання бідності

91
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
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

06095/08-28 Лист11319/0/2-19/53
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
положень  Генеральної угоди про регулювання 
основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2019-2021 роки"

92
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів України

05938/08-38 Лист828/01
Про розміщення відеоролику "Футбол"

93
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна поліція України

05878/08-46 Лист6715/07/19-2019
Про обіг отруйних речовин

94
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

06014/08-08 Депутатське звернення216
ДМР ПРІТ В.І.
Про моніторинг безпечності джерел 
водопостачання

95
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

05883/08-43 Кошторис02-68/498-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Чумак Л.Я.

96
04.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05960/08-43 Лист02-68/500-1
Про нагородження Саприкіної Л.О.

97
04.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

05950/08-21 Лист02-02-12/432
Про внесення змін до Словника Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно

98
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада
14



№
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

05969/08-20 Лист08/21-809
Про виділення коштів для проведення капітальних 
ремонтів покрівель будівель шкіл міста

99
05.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06078/08-20 Лист08/46-652
Про перерозподіл коштів на заходи, спрямовані на 
охорону навколишнього природного середовища

100
06.05.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

05882/08-20 Лист02-01-21/2094
Про співфінансування придбання автомобіля

101
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

06097/08-22 Лист03-05/933
Про придбання транспортного засобу для КУ 
"Інклюзивно-ресурсний центр"

102
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06098/08-22 Лист03-05/934
Про придбання транспортного засобу для КЗ 
"Опорний заклад загальної середньої освіти 
"Сузір'я"

103
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05920/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування наданих пропозицій

104
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
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

05937/08-08 Депутатське звернення10/06/19-01МР
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження виділення коштів на поточні та 
капітальні видатки

105
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06025/08-08 Депутатське звернення12/06/19-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо діяльності голови 
облдержадміністрації

106
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06079/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЗАРУБА С.В.
Про перелік заходів для фінансування

107
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06080/08-08 Депутатське звернення86
ДОР ГУГНІН Е.А.
Про виділення коштів на поточні та капітальні 
видатки

108
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05915/08-54 Розпорядження43-р
Про проведення другого пленарного засідання 
двадцять дев'ятої сесії Запорізької обласної ради 
сьомого скликання 12.06.2019

109
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05957/08-54 Лист2495/01-27
Про звернення депутатів Кам'янсько-Дніпровської 
райради щодо доцільності реформування КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат" ЗОР

110
07.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06007/08-54 Лист2511/01-11
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про включення до Програми "Питна вода 
Запорізької області" проекту "Водопостачання с. 
Петрівське Любимівської сільської ради"

111
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

16



№
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

06008/08-54 Лист2588/01-27
Про виділення коштів на придбання 
рентген-діагностичного апарату для КНП 
"Мелітопольська ЦРЛ" МРР

112
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06009/08-54 Лист2566/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про виділення додаткових коштів на ремонт 
приміщення санітарного пропускника КЗ 
"Мелітопольський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР

113
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06061/08-54 Лист2621/01-11
ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на виготовлення 
генерального плану с.Покровське

114
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06062/08-54 Лист2603/01-11
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання легкового 
автомобіля

115
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06063/08-54 Лист2608/01-27
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про стабілізацію фінансово-економічного стану КП 
"Облводоканал" ЗОР

116
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

05986/08-43 Лист474
Про нагородження Ангеловського С.М. (та інші)

117
05.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05971/08-22 Лист69001-Сл-8690-0
Про перенесення проведення круглого столу: 
"Зміни в законодавстві стосовно обслуговування 
внутрішньобудинкової газової мережі" на 
18.06.2019

118
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

05886/08-22 Лист001-68/9506
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиті 
енергоносії

119
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05892/08-22 Лист001-68/9665
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

120
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06036/08-22 Лист001-68/9804
Про доступ до електроустановок ТОВ "ЗТМК"

121
10.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06037/08-22 Лист001-68/9804
Про доступ до електроустановок ТОВ "ЗТМК"

122
10.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06101/08-22 Лист001-68/9959
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

123
12.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

05977/08-43 Лист9/504
Про нагородження Петька М.І.

124
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05978/08-43 Лист9/502
Про нагородження Семілет Р.В. (та інші)

125
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06047/08-43 Лист09-24/932
Про нагородження Матвєєва І.В.

126
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін
18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06060/08-48 Лист22-4919
Про включення в порядок денний засідання Ради 
оборони питання виставлення контрольних постів 
на автошляхах до смт Кирилівка та м. Бердянськ

127
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05893/08-22 Лист1006
ТОВ "СІТІ ГРАД ПРОМ"
Про надання ліцензії на провадження господарської 
діяльності

128
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05896/08-22 Лист44/11-000431
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДП 
"Кремнійполімер"

129
04.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05905/08-40 Лист01/128
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про дозвіл на розробку технічної документації 
щодо відновлення меж земельної ділянки

130
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

05909/08-49 Лист908/924
ТОВ "АГРОФІРМА "ЩЕДРИЙ ЛАН"
Про відповідь на відзив відповідача

131
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05912/08-49 Лист29/2019
ТОВ "АГРОС-М"
Про матеріали справи апеляційної скарги

132
31.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

05943/08-22 Лист01/19
ТОВ "ПРОМ КОМПЛЕКТ"
Про обстеження промислового майданчика

133
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05945/08-43 Лист33/1825
ТОВ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Динькова М.Ф. та Четвертака 
С.О.

134
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

05970/08-26 Лист102/1
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни даних в документах, що додавались до 
заяв про видачу ліцензії

135
27.05.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06003/08-22 Листб/н
ТОВ "ТОРГОПТ ЮГ"
Про проведення перевірки підприємства

136
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06004/08-22 Лист98
ТОВ "ЕНЕРГОЕКОГРУП"
Про узгодження довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

137
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06031/08-20 Лист370
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про припинення реєстрації податкових накладних

138
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06032/08-20 Лист01/195
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про припинення реєстрації податкових накладних

139
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06033/08-20 Лист265
ТОВ "ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про припинення реєстрації податкових накладних

140
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06064/08-20 Лист719
ТОВ "БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про припинення реєстрації податкових накладних

141
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06065/08-20 Лист229
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про припинення реєстрації податкових накладних

142
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

06108/08-22 Лист1306-1
ТОВ "СІТІ ГРАД ПРОМ"
Про надання ліцензії на транспортування теплової 
енергії

143
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05898/08-39 Листб/н
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ИТОГ"
Про відкликання погодження на ведення 
мисливського господарства 
Мисливсько-рибальському підприємству 
"Малокатеринівське"

144
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

05906/08-50 Лист5
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З 
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Про надання канцелярських товарів

145
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

05929/08-22 Лист08/424
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про руйнацію автодоріг місцеврго значення 
великоваговим автотранспортом

146
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05944/08-24 Лист299/011-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про проведення круглого столу щодо кредитування 
ОСББ

147
11.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

05984/08-26 Лист3
ОСББ "ДОБРО-БУТ"
Про встановлення шатрового даху на будинок по 
вул. Центральній, 28 у смт Більмак

148
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

05987/08-26 Листб/н
ФОП ЯНЄВА І.Д.
Про надання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання

149
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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06066/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

150
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06076/08-40 Лист06/457
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМФОРТ"
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки

151
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06109/08-22 Лист1306
ТОВ "СІТІ ГРАД ПРОМ"
Про надання ліцензії на постачання теплової енергії

152
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06110/08-22 Листб/н
КП "ТОКМАК БІОЕНЕРГІЯ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива

153
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05999/08-35 Листб/н
ГО "БАГАТОДІТНІ РОДИНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
"БЕРЕГИНЯ"
Про відвідування аквапарку в смт Кирилівка

154
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06105/08-22 Листб/н
ГО "ВІДРОДЖЕННЯ ЖИТТЯ ПІСЛЯ АТО"
Про перевезення пасажирів за маршрутом 
Запоріжжя - Біленьке

155
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

06068/08-49 Лист317/326/19/3907/
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про копію рішення суду у цивільній справі за 
заявою Балабинської селищної ради

156
05.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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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

06049/08-33 Лист3327
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР 
Про виділення додаткових коштів на проведення 
гемодіалізу

157
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

05884/08-43 Лист35-113/2334
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Атаманюк С.І. та Королькова 
В.В.

158
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05926/08-23 Лист01/1-1279
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
Про відновлення зрошення земель 
науково-навчально-практичного центру (ННПЦ)

159
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

06055/08-35 Лист007-1384
Про участь у Форумі "Соціальні права як механізм 
розвитку гендерно-збалансованого людського 
капіталу"  (18.06.2019) м. Київ

160
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

06093/08-37 Лист3/32-2922
Про проведення ХІІ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу народної творчості 
аматорських колективів та виконавців 
"Слобожанський спас" 17.08.2019 (м. Сватове, 
Луганська обл.)

161
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Херсонська ОДА

05993/08-23 Лист16-3904/0/19/319
Про запрошення до участі у форумі "АГРОПОРТ 
Південь Херсон-2019" 18-20.07.2019

162
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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Президент України

06085/08-02 Указ365/2019
Про звільнення К.Бриля з посади голови 
Запорізької обласної державної адміністрації

163
11.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06086/08-02 Указ380/2019
Про тимчасове виконання обов’язків голови 
Запорізької обласної державної адміністрації

164
11.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06010/08-42 Лист01-40/0390
Про погодження звільнення Завгородньої М.Д.

165
07.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

05919/08-29 Лист01.1-16/0433
Про створення комісії щодо ліквідації надзвичайної 
ситуації, спричиненої ливнями

166
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06000/08-20 Лист01.1-16/0443
Про видатки на заробітну плату

167
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06019/08-43 Лист01
Про нагородження Корінця О.Д.

168
07.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06022/08-21 Лист01.1-16/0425
Про надання акту оцінки приміщення по вул. 
Центральній, 49 в смт Більмак

169
06.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06020/08-42 Лист01-40/694
Про погодження звільнення Дерія О.М.

170
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

24
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06021/08-18 Лист01-01-25/300
Про звіт щодо стану роботи зі зверненнями 
громадян у січні-травні 2019 року

171
30.05.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06006/08-22 Лист152/01-27
Про проведення ремонту гідротехнічної споруди на 
автомобільній дорозі О080615

172
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05997/08-40 Лист01-17/0466
Про надання оригіналу договору оренди землі

173
10.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06048/08-42 Лист01-18/0456
Про погодження звільнення Панічук Л.В.

174
04.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05923/08-28 Доповідна записка01-01-28/0444
Про відмову від путівки ДП "УДЦ "Молода 
гвардія"

175
04.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06011/08-43 Лист02-57/64-к
Про нагородження Жадан Н.В.

176
10.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06081/08-43 Лист02-57/65-к
Про нагородження Резніченка О.Л.

177
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Олександрівська райадміністрація

06018/08-25 Лист02/06-13/0555
Про надання Висновку до проекту "Реконструкція 
скверу Піонерів у м. Запоріжжі"

178
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06111/08-27 Лист01-45/0407
Про визначення державних інтересів при 
розробленні детального плану території

179
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06058/08-42 Лист01-06/394
Про погодження звільнення Арабаджи М.І.

180
06.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05927/08-22 Лист1113/01-22
Про надання інформації щодо заборгованості 
бюджетних установ району за спожиту 
електроенергію

181
08.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

05928/08-20 Лист01-20/0379
Про виділення коштів на співфінансування 
будівництва сільських амбулаторій з обласного 
бюджету

182
03.05.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

05887/08-43 Лист01-46/0303
Про нагородження Карпуші І.О.

183
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05888/08-43 Лист01-46/0304
Про нагородження Водоп'янова В.В.

184
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05889/08-43 Лист01-46/0305
Про нагородження Подзолкової В.М.

185
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

05890/08-43 Декларація01-46/0306
Про нагородження Корольової Г.Д.

186
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06059/08-43 Лист01-46/0314
Про присвоєння Почесного звання України 
"Мати-героїня" Ільєвій Г.К.

187
07.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Розівська райрада

05980/08-08 Депутатське звернення01.1-42/114
Про зупинення вирубки дерев вздовж залізниці на 
території Розівського району

188
07.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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Сільські та селищні ради

05902/08-45 Лист0885
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

189
03.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05908/08-20 Лист1103
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про довідки щодо змін до річного розпису 
бюджету на 2019 рік та інші

190
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05941/08-22 Лист129
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт містка через річку Лозуватка

191
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05982/08-27 Лист600
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

192
07.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06016/08-20 Лист941/02-29
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про відновлення роботи відділення "Приватбанк" в 
с. Велика Білозерка

193
12.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06034/08-20 Лист619
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання у 2019 році спеціальних 
автомобілей

194
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06073/08-35 Лист1070
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про організацію оздоровчої кампанії 2019 року за 
кошти місцевого бюджету

195
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

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

06074/08-20 Лист01-73/622
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання придбання шкільного 
автобусу

196
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

05942/08-39 Лист02.1-26/05.2/816
Про надання пропозицій до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів...

197
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

05931/08-22 Доповідна запискаб/н
Про затвердження звіту щодо науково-дослідної 
роботи у сфері організації перевезень пасажирів

198
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент фінансів

05947/08-42 Лист09-33/1160
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Дьоміній Н.Т.

199
04.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

05925/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Бойко А.Ю за травень 2019 року

200
10.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

06077/08-42 Лист01-17/0530/1
Про виплату матеріальної допомоги Киник І.М.

201
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

05930/08-20 Лист1236/03-06
Про наближення асигнувань на оплату 
електроенергії

202
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
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

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

05958/08-20 Лист06.2-09/3449
Про стан використання субвенцій

203
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06104/08-20 Лист07.3-08/3667
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

204
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06035/08-43 Лист01/5-10/2596
Про нагородження  Бойка М.І. та інших

205
05.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

06082/08-40 Лист418/0/92-19-ДК/
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання документів щодо земельної ділянки, 
яка знаходиться у користуванні ПП "Дінас"

206
12.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

05904/08-43 Лист672/01/08-2019
Про нагородження Карпова Р.В. (та інші)

207
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05933/08-43 Лист671/01/08-2019
Про нагородження Коня О.В.

208
07.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05948/08-46 Лист682/08/01-2019
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про надання інформації щодо вихованців центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей, які 
будуть направлені на оздоровлення

209
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
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

05949/08-46 Лист682/08/01-2019
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про надання інформації щодо вихованців 
шкіл-інтернатів, які будуть направлені на 
оздоровлення

210
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06106/08-43 Лист2116/01/3-19р
Про нагородження Рязанова І.П (та інші)

211
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06107/08-43 Лист2117/01/3-19
Про нагородження Анісімова К.І (та інші)

212
14.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

05959/08-43 Лист10138/06
Про нагородження Нечитайло В.В. (інші)

213
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління юстиції

05981/08-28 Лист5590-13-19
Про виконання протокольних доручень з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати

214
10.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06052/08-43 Лист07-19/4268
Про нагородження Нікітенка С.В. та Проценка 
А.Ю.

215
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06067/08-49 Ухвала908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації щодо розірвання договору 
про організацію перевезень пасажирів

216
05.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

05946/08-20 Лист2110/9/08-01-07-
Про звіти щодо фактичних надходжень податків і 
зборів

217
10.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"
30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05936/08-22 Лист36с/291
Про надання телекомунікаційних послуг

218
05.06.2019від

№
від 11.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

05911/08-49 Лист224/807/1860/19
Про виклик до суду на 18.07.2019

219
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06040/08-48 Лист200/пр
Про проведення засідання обласної призовної 
комісії 20.06.2019

220
30.05.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06051/08-48 Лист197/пр
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 12.02.2019 № 78 " Про 
проведення призову громадян України на строкову 
військову службу..."

221
30.05.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

06070/08-43 Лист1890/01-17
Про нагородження Дерези А.Ю. та Ларкіної А.С.

222
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06071/08-22 ЛистЕ-05/1857
СП "СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ" РФ 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження графіків погодинного 
відключення електроенергії

223
03.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура

05917/08-46 Лист35-5488вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про надання інформації щодо передачі у власність 
гр. Кіріченко С.В. земельної ділянки

224
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05979/08-46 Лист31-3089вих-19
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо технічної 
документації на земельні ділянки 
історико-культурного призначення

225
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06090/08-46 Лист50-400вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про вжиття заходів до державної реєстрації 
припинення прав відповідачів у справі № 
317/2521/14-ц на земельні ділянки

226
07.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06091/08-46 Лист32/3-484вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо укладення 
охоронних договорів стосовно курганів

227
11.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05983/08-46 Лист13/2-24вих-19
Про виділення коштів для реконструкції 
гуртожитку під службове житло працівникам 
прокуратури Запорізької області

228
03.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

06075/08-40 Лист08-05/1702
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою 

229
13.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

05916/08-46 Лист3908/39/107/03-2
Про надання інформації стосовно Депаратаменту 
капітального будівництва ЗОДА

230
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05988/08-46 Лист4051/39/107/02-2
Про надання інформації щодо кошторисів ЗК 
"Запорізька спецшкола-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
"Січовий колегіум" ЗОР та КЗ ""Запорізька 
спецшкола-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Орієнтир" ЗОР

231
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05989/08-46 Лист4050/39/107/02-2
Про надання інформації щодо земель ДНЗ 
"Осипенківський професійний аграрний ліцей"

232
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05899/08-46 Лист59/3/3-925нт
Про надання інформації щодо гр. Харитонова К.С.

233
06.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05900/08-46 Лист59/3/2-890нт
Про надання інформації щодо гр. Рибалка О.В.

234
04.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

05901/08-46 Лист59/3/2-909нт
Про надання інформації щодо гр. Кононенка С.О.

235
05.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06024/08-46 Лист59/6/1-838нт
Про надання інформації стосовно Валієва Е.В.

236
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05868/08-07 Постанова960
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Міжнародної неурядової організації 
"Координаційний ресурсний центр" на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

237
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05869/08-07 Постанова964
Про внесення змін до постанов Центральної 
виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 19 та від 
7 червня 2012 року № 96

238
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05903/08-45 Лист21-38-4659
Про перевірку та аналіз стану приміщень, що 
надаються дільничним виборчим комісіям

239
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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06087/08-07 Постанова978
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Національного Демократичного Інституту 
Міжнародних Відносин на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

240
11.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06089/08-45 Лист21-28-4769
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

241
12.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

05995/08-37 Лист8.7-4564/2-19
Про надання звіту щодо інтеграції біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство

242
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05994/08-29 Лист16-8332/161
Про надання інформації щодо заходів цивільного 
захисту у 2019 році

243
11.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

06100/08-42 Лист158/19
Про зміну керівника

244
13.06.2019від

№
від 14.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

05985/08-42 Лист3178/7/11-19
Про погодження призначення Шокуна В.О.

245
04.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05863/08-38 Лист2140/24/13
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017—2020 роки

246
07.06.2019від

№
від 10.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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06026/08-38 Лист2201/24/3
Про виконання плану заходів на 2019 рік з 
реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018—2021 роки

247
12.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

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

06072/08-26 Лист6282/19/7-19
Про участь у засіданні з питань встановлення 
тарифів на водопостачання 18.06.2019 (м. Київ)

248
11.06.2019від

№
від 13.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05992/08-42 Лист55/30/22-19
Про надання інформації щодо використання 
міжнародної технічної допомоги для підвищення 
кваліфікації державних службовців

249
10.06.2019від

№
від 12.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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