
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.06.19 по 21.06.19

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

06158/08-31 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент екології)
Про погодження на укладання прямого договору 
щодо закупівлі кондиціонера

1
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06161/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про нагородження Пономаренко І.П. (та інші)

2
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06194/08-31 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про визначення виконавця робіт на виконання 
експертизи проекту будівництва робочого проекту 
об'єкта "Реконструкція водоводу питної води м. 
Вільнянськ - смт Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ 
підйому м. Вільнянськ - с. Задоріжне"

3
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06195/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про виділення коштів обласного бюджету 

4
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06237/08-20 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про перерозподіл коштів субвенції на фінансове 
забезпечення будівництва та утримання 
автомобільних доріг

5
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

06254/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про введення додаткових штатних одиниць та 
виділення додаткових коштів для КУ "Обласний 
методичний центр культури і мистецтва" ЗОР

6
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06296/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури і 
спорту)
Про нагородження Ковпака В.О.

7
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06297/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури і 
спорту)
Про нагородження Жорняк А.М. (інші)

8
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06312/08-48 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про опрацювання документів з праці та кадрів 
мобілізаційного плану області

9
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

06113/08-08 Депутатське звернення038-19-241
НДУ В. ЄЛЕНСЬКИЙ
Про надання інформації щодо впровадження в дію 
нормативно-правових актів в галузі початкової 
мистецької освіти

10
10.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

06178/08-31 Лист154
ICC UKRAINE
Про співпрацю у сфері тлумачення торгових 
термінів

11
11.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Заявник

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06308/08-40 Листб/н
ГЛІНСЬКИЙ А.О.
Про повернення проектів землеустрою

12
19.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06132/08-49 Листб/н
ТРУСОВА Л.А.
Про касаційну скаргу у справі №908/1923/18

13
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06145/08-20 Лист2435/51/01-2019
ДУ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ"
Про надання реквізитів для зарахування коштів

14
11.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06149/08-40 Лист1020/2264/11.01/
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

15
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06180/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ХОРОШКО С.В.
Про відповідь на відзив по справі №280/1656/19 
(ТОВ "Запорожградтранс-1"

16
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06210/08-22 Лист2411/116
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
Про проведення атестації з питань 
енергоменеджменту

17
05.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06225/08-40 Листб/н
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про поновлення терміну  договору оренди водного 
об'єкта

18
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06229/08-46 Лист70/6-5634
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ УСБУ В ХАРКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо об'єктів топоніміки, 
у назвах яких використане ім'я "Георгія 
Костянтиновича Жукова"

19
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

3



№
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

06231/08-33 Лист2680
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про підтримку в проведенні загальнонаціонального 
дослідження STEPS

20
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06238/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ БУЛАВІНОВА Ю.В.
Про надання інформації щодо родичів Мигунова 
Максима

21
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06246/08-40 Листб/н
МЕШКАНЦІ БУДИНКУ №5 ВУЛ.ЛІСНИЦТВО 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
щодо відведення земельної ділянки

22
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06270/08-22 Лист213
ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про надання інформації щодо енергоефективних 
заходів

23
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06298/08-22 Лист03/06/19
ТОВ НВП "КОЛОВРАТ"
Про співробітництво

24
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Суди

06165/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ПАТ "НАК "Нафтогаз 
УКРАЇНИ"

25
11.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06167/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду про відкриття провадження у справі 
за позовом ТОВ "АТП АСА"

26
10.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

4



№
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

06168/08-49 Лист160/1862/19 (852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду за позовом ПАТ 
"Розівський елеватор"

27
12.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

06157/08-33 Лист45
БО "БФ "ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ"
Про надання допомоги важкохворим дітям

28
17.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06230/08-28 Лист3817
МБФ "УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про погодження проекту меморандуму про 
співпрацю у рамках проекту "Сприяння безпеці 
громад та запобігання насильству в громадських 
місцях у Східній Україні"

29
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06133/08-06 Доручення26493/38/1-17
(В. Кістіон) Про нормативно-правове врегулювання 
порядку виконання заходів, визначених частиною 
першою статті 8 Закону України "Про правовий 
режим воєнного стану"

30
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06134/08-06 Доручення20340/1/1-19
(В. Федорчук) ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ - ЗАХИСТ ПРАВ МАТЕРІВ"
Про порушення прав дітей та матерів

31
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06135/08-03 Розпорядження405-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку електронної демократії в 
Україні на 2019—2020 роки 

32
12.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06181/08-03 Постанова505
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
придбання спеціально обладнаних автомобілів для 
перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які мають порушення 
опорно-рухового апарату

33
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06182/08-03 Постанова497
Деякі питання надання послуг представникам груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та 
людям, які живуть з ВІЛ

34
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06183/08-03 Постанова493
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України щодо функціонування офіційних 
веб-сайтів органів виконавчої влади

35
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06184/08-03 Розпорядження419-р
Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта” на період до 2027 
року

36
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

06185/08-03 Розпорядження421-р
Про розподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству соціальної 
політики на 2019 рік

37
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06186/08-03 Розпорядження410-р
Про затвердження плану заходів із відзначення 23-ї 
річниці Конституції України

38
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06192/08-06 Доручення20384/1/1-19
(П. Розенко) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про стан виплати заробітної плати працівникам 
закладів охорони здоров'я

39
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

06251/08-06 Доручення18678/4/1-19
(С. Кубів) Про питання фінансування Інституту 
олійних культур НААН України

40
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06252/08-17 Лист12242/0/2-19
(В. Поліщук) РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про перевірку дотримання законодавства під час 
реєстрації звіту щодо інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин на промисловому 
майданчику №3 ПрАТ "Петромихайлівське"

41
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06253/08-03 Розпорядження418-р
Про затвердження розподілу деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству 
соціальної політики на 2019 рік

42
12.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06280/08-06 Доповідь20762/1/1-19
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про надання пропозицій щодо проекту Постанови 
ВРУ про соціальне становище дітей

43
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06281/08-06 Доручення15576/4/1-19
(П. Розенко) Про результати проведення засідання 
Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

44
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06285/08-03 Постанова517
Про затвердження Порядку проведення Державною 
аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами державного 
фінансового аудиту використання інформаційних 
технологій

45
22.05.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06295/08-03 Постанова518
Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту 
об'єктів критичної інфраструктури

46
19.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство аграрної політики та продовольства

06235/08-23 Лист37-18-11/13748
Про проведення наради з питань агропромислового 
розвитку 25.06.2019 (м. Вінниця)

47
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06236/08-42 Лист37-25-11/13730
Про потребу аграрної галузі у фахівцях та 
робітничих кадрах

48
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

06112/08-39 Лист5/4.1-16/6114-19
Про відзначення Всесвітнього дня боротьби з 
опустелюванням та посухами 17.06.2019

49
06.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06203/08-21 Лист3611-07/25235-0
Про нові форми звітування з розвитку 
підприємництва у регіонах

50
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06233/08-20 Лист3221-08/25304-0
Про подання звітів щодо виконання показників 
фінансових планів підприємств державного сектору 
економіки

51
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

06307/08-20 Лист22/4.2-2625-19
Про фінансування заходів Державної цільової 
програми відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України

52
20.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

06299/08-41 Лист301/16-619-248
Про проект Плану заходів з реалізації Угоди між 
ЗОДА і Мінським обласним виконавчим комітетом 
Республіки Білорусь

53
19.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Міністерство інформаційної політики

06205/08-38 Лист10-09/04
Про розміщення соціальної реклами 
26.06-02.07.2019

54
14.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство оборони

06266/08-48 Лист220/3216
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
підготовки території держави до оборони

55
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06222/08-32 Лист1/9-375
Про реалізацію проектів створення Центрів 
професійної досконалості

56
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06289/08-33 Лист26/1/16093
Про надання інформації щодо результатів кампанії 
"Тютюновий дим - невидимий вбивця"

57
20.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06206/08-19 Лист7/7.1/9785-19
Про попередню оплату проектів регіонального 
розвитку

58
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06313/08-41 Лист7/19.5/9950-19
Про оновлені форми платіжних документів для 
фінансування проектів

59
20.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06137/08-28 Лист11408/0/2-19/53
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Основних напрямів реалізації 
державної політики у сфері зайнятості населення на 
період до 2022 року"

60
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

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

06138/08-35 Лист11339/0/2-19/57
Про скасування наказу з питань жорстокого 
поводження з дітьми

61
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06200/08-28 Лист11500/0/2-19/45
Про забезпечення своєчасного фінансування 
Фондом соціального страхування України 
страхових виплат

62
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06201/08-28 Лист11476/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

63
14.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06202/08-35 Лист11461/0/2-19/47
Про опрацювання проекту Постанови "Деякі 
питання соціального захисту дітей, які постраждали 
від домашнього насильства або його вчинили"

64
14.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06226/08-42 Лист11590/0/2-19/44
Про надання інформації щодо чисельності та 
видатків працівників сфери соціального захисту

65
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06239/08-35 Лист11340/0/2-19/57
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під 
час розроблення нормативно-правових актів

66
13.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів України

06262/08-38 Лист879/01
Про розміщення відеоролику "Концерт"

67
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство юстиції

06139/08-46 Лист22571/16297-4-1
Про схвалення Національної стратегії 
реформування системи юстиції щодо дітей на 
період до 2023 року

68
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольський міськвиконком

10



№
з/п
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06177/08-22 Лист02-63/540-1
Про зняття бетонних блоків на блокпості № 14 
траси Харків-Сімферополь

69
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06150/08-08 Депутатське звернення48
ДОР КУЗЬМЕНКО Р.О.
Про причини відмови підприємству "Джерела" у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

70
10.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06154/08-08 Депутатське звернення90
ДОР ГУГНІН Е.А.
Про погодження виділення коштів на поточні та 
капітальні видатки

71
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06155/08-08 Депутатське звернення91
ДОР ГУГНІН Е.А.
Про погодження виділення коштів на поточні та 
капітальні видатки

72
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06193/08-08 Депутатське звернення18/06/19-01МР
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження фінансування на придбання 
дитячих стільців для годування

73
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06268/08-08 Депутатське звернення025/01
Про утримання пересувної лабораторії

74
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06278/08-08 Депутатське звернення20/06-1
ДОР ПРАСОЛ М.В.
Про вжиття заходів стосовно голови 
облдержадміністрації

75
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Обласна рада

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

06151/08-54 Лист2586/01-11
Про виділення коштів на ремонт балконів будівлі 
Мелітопольської районної ради

76
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06214/08-54 Розпорядження45-р
Про скликання тридцятої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання 
25.06.2019

77
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06216/08-54 Лист2674/01-11
ДОР БУРЯК О.М.
Про виділення коштів на придбання музичних 
інструментів для  КЗ  "Мелітопольське училище 
культури" ЗОР

78
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06217/08-54 Лист2577/01-18
Про проблемні питання дотримання прав в'язнів у 
підрозділах Філії "Центру охорони здоров'я 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України" в Запорізькій області

79
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06218/08-54 Лист2760/01-11
Про виділення коштів на проведення капітальних 
ремонтів покрівель шкіл в м. Дніпрорудне

80
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06248/08-54 Лист2818/01-05
Про автономізацію центрів екстреної медичної 
допомоги

81
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06275/08-54 Лист2813/01-11
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на встановлення зупинки на 
дорозі "Павлоград - Васильківка - Новомиколаївка 
- Оріхів - Токмак"

82
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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06276/08-54 Лист2812/01-11
НОВОПРОКОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт будинку культури 
в с.Новопрокопівка

83
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06249/08-08 Депутатське звернення436
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
19.06.2019

84
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06304/08-08 Депутатське звернення438
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
20.06.2019

85
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

06211/08-22 Лист1/14-01-319
Про пропозицію щодо впровадження 
автоматизованої системи диспетчерського 
управління на автомобільному транспорті

86
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06309/08-22 Лист1/13-01-324
Про діяльність ТОВ "Бас Тур"

87
19.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06123/08-22 Лист001-68/10014
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

88
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06241/08-22 Лист001-68/10124
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

89
14.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06242/08-22 Лист001-68/10176
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

90
14.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06300/08-22 Лист001-68/10302
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

91
19.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06301/08-22 Телеграма001-68/10251
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

92
18.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06311/08-22 Лист001-65/10235
Про припинення розподілу електричної енергії 
споживачам Запорізької області

93
18.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

06114/08-43 Лист1/09-17-294
Про нагородження Межевського В.М.

94
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06115/08-43 Лист1/09-17-290
Про нагородження Мизиненко О.В.

95
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

06258/08-43 Лист38/72
Про нагородження Мельника В.М. (інші)

96
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06175/08-22 Лист06/13-962
Про внесення змін до Програми безпечного 
відключення електроспоживання ТОВ "ЗТМК"

97
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

06172/08-43 Лист13/2565
Про нагородження Бондаренка О.В.

98
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

06173/08-43 Лист13/2564
Про нагородження Коренєва А.О. та Клименка Є.О.

99
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

06163/08-43 Лист35/1191
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Шевченко Я.С. (та інші)

100
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06261/08-48 Лист3/33/23-1325
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про розміщення реклами з питань проходження 
військової служби

101
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06264/08-20 Лист3/29/33/2-54
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про стан освоєння коштів по цільовим (обласним) 
програмам

102
13.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06282/08-43 Лист3/29/22-1371
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Сохи І.П.

103
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06315/08-43 Лист3010
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Маланчука М.Г. (та інші)

104
20.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06174/08-43 ЛистП-22
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Бороздіна В.Л. (та інші)

105
28.05.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06244/08-40 Лист08-29/13137
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

106
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06245/08-40 Лист08-29/13140
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки

107
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06148/08-40 Лист619/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про внесення змін до Договорів оренди землі

108
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06162/08-22 Лист2/06-2019
ТОВ " СК-ПАРТНЕР"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

109
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06164/08-49 Лист324
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про пояснення щодо клопотання ТОВ "Агрос-М" 
від 31.05.2019 №29/2009

110
24.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06190/08-40 Листб/н
ТОВ "ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН"
Про затвердження проекту землеустрою зі зміною 
цільового призначення земельної ділянки 
лісогосподарського призначення

111
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06207/08-22 Лист77
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про обслуговування маршруту "Запоріжжя - 
Новотавричеське"

112
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06208/08-22 Лист78
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про обслуговування маршруту "Запоріжжя - 
Федорівка"

113
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06227/08-22 Лист02
ТОВ "БІЗНЕСМЕТ"
Про обстеження приймального пункту 
металобрухту

114
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16
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06247/08-26 Лист3546
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про вирішення ситуації у зв`язку з аварією на 
каналізаційному колекторі 

115
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06250/08-20 Лист292
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку та технічне 
обслуговування гамма терапевтичного апарату 
"РОКУС-М"

116
13.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06305/08-22 Лист43
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про організацію перевезень пасажирів 

117
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06314/08-22 Лист21
ТОВ "ТРАНСАВТО-ГРУП"
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

118
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06209/08-22 Лист08/453
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про руйнацію автодоріг місцевого значення

119
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06219/08-40 Лист0055/7
ПРЕДСТАВНИК ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА "ВІАСАН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у користування 
земельної ділянки з водним об'єктом для 
підготовки лоту для продажу

120
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06220/08-40 Лист0055/6
ПРЕДСТАВНИК ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА "ВІАСАН"
Про включення земельної ділянки під водним 
об'єктом до переліку об'єктів, право оренди на які 
підлягає продажу на земельних торгах

121
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06273/08-24 Лист317/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про прийняття програми для забезпечення 
громадян доступним житлом

122
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

06310/08-44 Лист2
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ 
СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про збільшення фонду заробітної плати

123
19.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

06198/08-20 Лист221
Про виділення коштів на придбання нових 
автомобілів

124
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06215/08-24 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 
"РУТЕНІЯ-ОДЕСА"
Про забезпечення житлом

125
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

06316/08-37 Листб/н
Про запрошення на відзначення Дня 
кримськотатарського прапору 26.06.2019 (м. 
Запоріжжя)

126
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06197/08-26 Лист379
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про анулювання ліцензій з постачання теплової 
енергії

127
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06240/08-40 Лист01-23/149
КУП "НАШ ДІМ" ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

128
14.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Суди

06169/08-49 Лист335/5795/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 28.08.2019

129
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

06125/08-43 Лист04-1341
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Болтянської Н.І.

130
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06126/08-43 Лист04-1343
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Назаренко І.П.

131
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06127/08-43 Лист04-1342
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Білоусової З.В.

132
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06160/08-35 Лист364
КЗ" ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про сприяння проведенню урочистого відкриття 
Всеукраїнського науково-практичного семінару  
"Світ дитинства" 19.06.2019

133
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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06196/08-40 Лист202
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ 
ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 
"ЗАХИСНИК"
Про надання роз'яснення щодо земельної ділянки 
по вул. Військбуд, 570 в м. Запоріжжя

134
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06213/08-43 Лист01.01-24/1073
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Коломоєць Т.О.

135
14.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06191/08-16 Лист04-01/369
(С. Трофімов) Про пропозиції щодо поїздок Глави 
держави до регіонів у липні-вересні 2019 року

136
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06287/08-16 Лист41-01/9
(К. Тимошенко) Про надання інформації щодо 
медичного персоналу на транспорту

137
20.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

06232/08-16 Лист02-01/884
(А. Богдан) Про заходи з відзначення Дня скорботи 
і вшанування пам'яті жертв війни 22.06.2019

138
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06147/08-42 Лист01-40/0393
Про погодження звільнення Воловик Л.В.

139
07.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06274/08-42 Лист01-01-36/329
Про погодження призначення Дмитерко Л.Т.

140
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06293/08-43 Лист01-01-46/326
Про нагородження Старкової-Бєлікової М.М. (та 
інші)

141
14.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06294/08-43 Лист01-01-46/325
Про нагородження Юр'євої Т.М.

142
14.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06284/08-42 Лист155/01-15
Про погодження надбавки за інтенсивність праці

143
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06263/08-27 Лист01-25/0488
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

144
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

06257/08-43 Лист02-39/0298
Про нагородження Момот О.Ю. (інші)

145
12.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

06283/08-42 Лист01-06/455
Про виплату надбавки за інтенсивність праці голові 
райдержадміністрації

146
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06290/08-42 Лист01-06/438
Про погодження переведення Іванова В.К.

147
13.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06291/08-42 Лист01-06/439
Про погодження переведення Іванова В.К.

148
13.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06292/08-42 Лист01-06/440
Про погодження переведення Іванова В.К.

149
13.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06153/08-42 Лист12-09/0305
Про затвердження штатного розпису

150
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06159/08-43 Лист12-09/0302
Про нагородження Красовського М.С. (та інші)

151
11.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06189/08-21 Лист01-36/0994
Про надання інформації щодо цілісного майнового 
комплексу бази відпочинку "Меліоратор"

152
13.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада

06141/08-20 Лист01-24/88
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобуса для КЗ "Пришибська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. М.А. Шаламова"

153
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

06124/08-20 Лист930
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання екскаватору з 
фронтальним навантажувачем

154
28.05.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06140/08-40 Лист1186
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у розгляді питання щодо передачі у 
комунальну власність земельної ділянки по вул. 
Пушкіна, 3 в смт Приазовське

155
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06170/08-22 Лист01-26/441
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про заміну перевізника на автобусному маршруті 
м. Запоріжжя - с. Новотавричеське

156
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06199/08-26 Лист384
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про попередження фактів припинення 
водопостачання населених пунктів

157
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06243/08-22 Лист01-48/1626
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання налагодження 
пасажирських перевезень приміського сполучення

158
14.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06271/08-20 Лист01-73/636
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобусу

159
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06272/08-20 Лист1279
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання шкільного 
автобусу

160
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06286/08-22 Лист02-23/1266
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо перебування на 
балансі облдержадміністрації дороги по вул. Гоголя 
смт Чернігівка

161
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

06221/08-50 Лист03-26/173
Про підписання декларації внутрішнього аудиту

162
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі
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06228/08-31 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу на закупівлю послуг з 
технічного обслуговування і ремонту офісної 
техніки без застосування електронної системи 
"ProZorro"

163
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

06146/08-42 Лист1.2-44/0308
Про погодження надання матеріальної допомоги 
Булавінову А.А.

164
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

06288/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів субвенції на утримання 
автомобільних доріг

165
21.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

06256/08-43 Лист01-28/0302
Про нагородження Видавської О.В.

166
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06176/08-48 Лист01/3-18/2759
Про запобігання виникненню надзвичайної ситуації 
на території військового об'єкту

167
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06171/08-43 Лист5713/01/6-2019
Про нагородження Кулініча А.В. (та інші)

168
18.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

06128/08-28 Лист5047-1-19/13-05
Про надання інформації щодо 
підприємств-боржників із заробітної плати, які 
перебувають у процедурах банкрутства

169
10.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
24
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06303/08-39 Лист2235/01
Про проведення перевірки діяльності підприємства 
ТОВ "Запоріжпромекологія"

170
10.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

06212/08-43 Лист01-12/126
Про присвоєння почесного звання Григорчуку О.С.

171
12.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06302/08-48 Лист1253
Про Акт перевірки організації та ведення обліку 
військовозобов`язаних в Якимівській селищній раді

172
19.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06166/08-49 Лист280/640/19/2457
Про копію ухвали суду за позовом Глінського А.О.

173
12.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06129/08-49 Лист11717/4
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
Про відкриття виконавчого провадження у справі 
Натарової Л.В.

174
08.05.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06144/08-48 Лист1631
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання списків підприємств, які залучаються 
до виконання мобілізаційного завдання

175
07.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

06152/08-40 Лист14/16
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки

176
12.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06187/08-34 Лист01-2452
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення фінальних змагань спартакіади 
"Сила духу" 17.09-21.09.2019 м.Ужгород

177
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06188/08-28 Лист03-572/1098
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про працевлаштування осіб з інвалідністю в 
Запорізькій ОДА

178
10.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06277/08-46 Лист1223/43/27/6/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про безоплатну передачу транспортних засобів

179
14.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

06223/08-42 Лист290
Про постанову КМУ від 05.06.2019 № 462 "Про 
внесення змін до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби"

180
19.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

06131/08-49 Лист1-710-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відзив на апеляційну скаргу Кулієва В.Е.

181
12.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06259/08-43 Лист11-876вих-19
Про нагородження Чабаненка С.М. (інші)

182
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06260/08-43 Лист11-877вих-19
Про нагородження Михайлової О.В.

183
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06267/08-50 Лист11-893вих-19
Про участь в урочистих зборах 27.06.2019

184
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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06306/08-46 Лист
Про надання інформації щодо горіхового саду КСП 
"ім. Свердлова"

185
18.06.2019від

№
від 21.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

06116/08-46 Лист4096/39/107/02-2
Про надання інформації щодо конфлікту інтересів 
щодо Камєнєва О.С.

186
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06117/08-46 Лист4097/39/107/02-2
Про надання інформації щодо конфлікту інтересів 
щодо Агафонова В.Ю.

187
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06118/08-46 Лист4099/39/107/02-2
Про надання інформації стосовно Озерової Т.Я.

188
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06255/08-46 Лист4196/39/107/02-2
Про надання інформації щодо Кокшарової Г.О., 
Хорощак О.В., Морозової М.І.

189
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06269/08-46 Лист4245/39/107/03-2
Про надання інформації стосовно Вергелес Н.М.

190
20.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06279/08-46 Лист4107/39/107/02-2
Про надання інформації щодо Семикіна Ю.В.

191
13.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

06122/08-46 Лист9007/41/32/03-20
Про розміщення зовнішньої реклами ФОП 
Сорокіна О.М.

192
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06142/08-46 Лист59/3/4-952нт
Про надання інформації стосовно Петел Н.К.

193
10.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06143/08-46 Лист59/3/3-975
Про надання інформації стосовно Мжавії С.С. та 
Какабадзе Н.Н.

194
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06119/08-07 Постанова998
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

195
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06120/08-07 Постанова991
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

196
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06121/08-45 Лист21-28-4847
Про дотримання Михайлівською 
райдержадміністрацією законодавства під час 
забезпечення функціонування органу ведення 
Реєстру виборців

197
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06179/08-07 Постанова1040
Про Порядок передачі виборчим комісіям 
виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів 
України

198
17.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

06130/08-49 Ухвала280/5102/18
Про ухвалу суду у справі за позовом Віслоух Л.В.

199
05.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06234/08-29 Лист16-8715/161
Про надання інформації щодо виконання 
протокольного рішення Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 08.06.2019

200
19.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України
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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

06204/08-22 Лист71-01/17/5-19
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об'єктами відновлюваної енергетики та 
альтернативних видів палива

201
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06265/08-22 Лист73-01/18/5-19
Про надання інформації щодо встановлених 
протягом квітня-червня 2019 року тарифів на 
теплову енергію

202
18.06.2019від

№
від 20.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

06224/08-22 Лист6453/17.2.1/7-19
Про участь у засіданні з питань схвалення постанов 
НКРЕКП 21.06.2019 (м. Київ)

203
18.06.2019від

№
від 19.06.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06136/08-42 Лист60/20/22-19
Про надання інформації щодо здійснення 
дисциплінарних проваджень за ІІ квартал 2019 року

204
13.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

06156/08-37 Лист1134/3.1-05-19
Про надання інформації щодо місця поховання 
Білоусова П.Г.

205
14.06.2019від

№
від 18.06.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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