
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.07.19 по 05.07.19

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

06593/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про покладання тимчасового виконання обов'язків 
директора Департаменту на Мяло П.І. 
02-05.07.2019

1
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06594/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на софінансування Проекту 
Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на 
службі у людей на 2015-2019 роки"

2
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06621/08-39 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент екології)
Про підготовку екологічного паспорту Запорізької 
області за 2018 рік

3
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06625/08-35 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про результати перевірки дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку "Лазурні далі" смт 
Кирилівка

4
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06646/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про додаткові кошти на перезарядку дистанційних 
гамма-терапевтичних апаратів у 2019 році

5
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06647/08-37 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про спроби дестабілізації міжконфесійної ситуації 
у Запорізькій області

6
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06688/08-33 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про затвердження Календарного плану заходів 
щодо додаткової посиленої імунізації населення 
проти кору в Запорізькій області

7
04.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06724/08-35 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти)
Про підготовку до роботи у літній період 2019 року 
пришкільного табору відпочинку та оздоровлення 
"Чайка" КЗ "Кам'янсько-Дніпровської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату" 
ЗОР

8
05.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06736/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення видатків Департаменту 
соціального захисту населення 

9
05.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06515/08-01 Закон України2747-VIII
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо відповідальності за 
незаконні дії стосовно державних нагород, 
незаконне носіння військової форми одягу, наругу 
над місцем поховання захисника суверенітету та 
територіальної цілісності України та деяких інших 
осіб

10
06.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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06516/08-01 Закон України2728-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо надання відпустки усиновлювачам 
при усиновленні дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування

11
30.05.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06517/08-01 Закон України2744-VIII
Про внесення зміни до статті 18 Закону України 
"Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

12
06.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06518/08-01 Закон України2743-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
правового статусу іноземців та осіб без 
громадянства, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та недоторканності 
України

13
06.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

06532/08-08 Депутатське звернення04-33/10-698(11
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ..
Про недопущення скорочення чисельності 
працівників служб у справах дітей 
райдержадміністрацій

14
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06534/08-08 Депутатське звернення04-33/06-699(11
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ..
Про Рішення Комітету "Про ефективність 
використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання..."

15
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

06597/08-08 Депутатське звернення20 95051
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про ремонт садиби гр. Нєдєльського С.Г.

16
27.06.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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06727/08-08 Депутатське звернення20 95060
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Зеленського М.В.

17
01.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

06600/08-23 Лист19-01/412
ГС "УКРСАДВИНПРОМ"
Про надання переліку підприємств, що займаються 
вирощуванням винограду та виробництвом вина

18
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06637/08-44 Лист22/11.01
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про проведення чемпіонату України по гоночним 
авіамоделям 11.07-14.07.2019 с.Широке

19
01.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

06535/08-45 ЛистО/1671/2019061
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про створення умов для осіб з інвалідністю для їх 
участі у виборах народних депутатів

20
21.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06667/08-22 Лист241/03.07
КОМПАНІЯ REMEKS
Про придбання металоконструкцій для закінчення 
будівництва мостового переходу

21
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06697/08-22 Лист165-ЗОДА
ICC UKRAINE
Про проведення семінару-практикуму 17.07.2019 
(м. Запоріжжя)

22
24.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06743/08-35 ЛистUKR/PRO/2019/
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про підтримку проекту "Побудова мирного, 
демократичного та гендерно рівноправного 
суспільства в Україні"

23
05.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Інші кореспонденти

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06511/08-22 Лист680
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про перенесення строків видачі ліцензій на 
торгівлю та зберігання палива

24
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06557/08-25 Лист117-11
Про проектні рішення із застосуванням 
конструкцій швидкомонтованих будівель 
амбулаторій сільської медицини

25
21.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06559/08-49 Заява908/1048/19
АДВОКАТ ХОРОШКО С.В.
Про позовну заяву ТОВ "Запоріжградтранс-1"

26
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06578/08-37 Лист125
ТОВ "МЕДИЧНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН"
Про мистецький альбом "Мрії та долі"

27
24.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06613/08-39 Лист26/06-14
НАУКОВИЙ ПАРК ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА 
УПРАВЛІННЯ "ЧОРНОБИЛЬ"
Про розроблення Регіонального плану управління 
відходами

28
26.06.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06643/08-40 Лист146-07/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою

29
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06669/08-19 Листб/н
ГРУПА РАДНИКІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В 
УКРАЇНІ ПРОГРАМИ "U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про проведення круглого столу 26.07.2019 (м. 
Київ)

30
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06730/08-31 Лист15
ТОВ "ПРИВАТЕНЕРГО" 
Про відмову від поставки товару

31
05.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06745/08-22 Лист020719-01
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
НАВЧАННЯ
Про проведення конференції з питань утримання 
автомобільних доріг 30-31.07.2019 (м. Київ)

32
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06746/08-39 Лист02072019-02
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
НАВЧАННЯ
Про проведення семінару з питань стратегічної 
екологічної оцінки 24.07.2019 (м. Київ)

33
21.03.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Посольства, консульства

06527/08-33 Лист61417/16-543/1-
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
НЕАПОЛІ
Про перевезення в Україну важкохворого гр. 
Кліменка В.К.

34
28.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди

06570/08-49 Ухвала908/1255/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про відкриття впровадження у справі ТОВ 
"Феникс-Авто"

35
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06571/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

36
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06572/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

37
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06596/08-49 Лист280/1656/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

38
25.06.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06732/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "АТП АСА"

39
27.06.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06734/08-49 Ухвала908/924/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "ЩЕДРИЙ ЛАН"

40
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

06685/08-51 Лист288
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про співпрацю у сфері впровадження е-демократії

41
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06521/08-17 Лист12977/0/2-19
(В. Федорчук) ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародного семінару 
"Європейські цінності тa компетентності у роботі 
закладів освіти, культури, охорони здоров'я,..." 
15-19.09.2019

42
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06522/08-03 Постанова546
Про затвердження Положення про інтегровану 
систему електронної ідентифікації

43
19.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06523/08-04 Протокол селекторної 
наради

22053/0/1-19
(Г. Зубко) Про підбиття підсумків проходження 
опалювального сезону 2018/19 року...

44
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06524/08-06 Доручення21201/1/1-19
(Г. Пліс) Про термінологію та формулювання у 
контексті збройної агресії РФ проти України

45
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06587/08-17 Лист13137/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан виконання плану заходів 
щодо рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

46
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06591/08-03 Постанова541
Про внесення зміни до пункту 7 Порядку 
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку та 
проектів — переможців “Всеукраїнського 
громадського бюджету”, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

47
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06633/08-17 Лист13272/0/2-19
(В. Федорчук) Про проведення перевірки обставин 
щодо безпідставності здійснення досудового 
розслідування та недотримання розумних строків 
слідства

48
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06634/08-06 Доручення22306/1/1-19
(В. Федорчук) Про Прогноз розвитку 
соціально-трудових відносин у ІІ півріччі 2019 року

49
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06668/08-06 Доручення22032/1/1-19
(П. Розенко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про виконання Рішення Комітету "Про 
ефективність використання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт і осіб з їх числа"

50
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06674/08-06 Доручення22328/1/1-19
(П. Розенко) Про виділення додаткового обсягу 
медичної субвенції на виплату заробітної плати 
працівникам закладів охорони здоров’я

51
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06675/08-06 Доручення22624/0/1-19
(В. Гройсман) Про проведення у IIІ кварталі 2019 
року експертних зустрічей для обговорення 
пріоритетів діяльності Уряду

52
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06676/08-17 Лист13402/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення представників 
профспілкового комітету Маріупольської 
первинної профспілкової організації стосовно 
діяльності керівників окремих підприємств 
Донеччини і Запоріжжя

53
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06677/08-03 Розпорядження470-р
Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 
2019 році бюджетних коштів за проектами 
регіонального розвитку, які можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від 
Європейського Союзу у рамках виконання Угоди 
про фінансування Програми підтримки 
секторальної політики — Підтримка регіональної 
політики України, що пройшли конкурсний відбір

54
26.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06678/08-03 Постанова552
Деякі питання виплати державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
“гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплати 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя, підтримки малих 
групових будинків

55
26.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт 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

06679/08-03 Постанова556
Про внесення змін до Державної цільової 
економічної програми енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива на 2010—2020 роки

56
19.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06680/08-03 Постанова560
Деякі питання захисту прав споживачів 
житлово-комунальних послуг

57
26.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06681/08-03 Постанова561
Про затвердження Порядку та умов узгодження 
ліцензіатами, що провадять господарську 
діяльність з виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільними) тепловими мережами 
та постачання теплової енергії, ліцензування 
господарської діяльності яких здійснюється 
обласними та Київською міською державними 
адміністраціями, з органами місцевого 
самоврядування запозичень від іноземних держав, 
банків та міжнародних фінансових організацій для 
реалізації інвестиційних проектів

58
05.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06695/08-06 Доручення22677/0/1-19
Про проведення селекторної наради з питань 
впровадження реформи у сфері освіти 09.07.2019

59
04.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

06704/08-06 Доручення21610/1/1-19
(В. Гройсман) ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ 
"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Про направлення Переліку об'єктів (заходів) для 
надання у 2019 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

60
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06705/08-06 Доручення21567/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ ВІЛКУЛ О.Ю.
Про надання інформації щодо кількості закритих 
загальноосвітніх навчальних закладів та кількості 
шкіл, які знаходяться під загрозою закриття за 
поточний навчальний 2018/2019 рік

61
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

06706/08-06 Доручення22002/1/1-19
(П. Розенко) Про надання статусу національного 
закладам культури

62
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06707/08-17 Лист13393/0/2-19
(О. Саєнко) Про забезпечення приватизації 
державного майна

63
03.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06708/08-03 Постанова563
Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України 

64
26.06.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06599/08-23 Лист37-13-12/14346
Про проведення відеоконференції з питань 
збирання врожаю зернових культур 04.07.2019

65
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06710/08-31 Лист4601-04/26872-0
Про результати опитування щодо державної 
підтримки експорту 

66
27.06.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

06588/08-22 Лист03/29-6263
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на серпень 2019 року

67
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06589/08-22 Лист03/29-6261
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на серпень 2019 року

68
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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(адресат)
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06671/08-22 Лист03/31-6376
Про добудову газопроводів

69
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06586/08-32 Лист1/9-418
Про фінансування приватних закладів загальної 
середньої освіти

70
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06585/08-33 Лист26/16101
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
адаптації законодавства до вимог Директиви 
2014/40/ЄС Європейського Парламенту" (щодо 
охорони здоров'я населення від шкідливого впливу 
тютюну)

71
20.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06673/08-33 Лист26/17310
Про поширення інфекційних хвороб

72
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06590/08-41 Лист7/36.2/10356-19
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типової угоди про утворення 
об'єднання єврорегіонального співробітництва"

73
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06605/08-30 Лист7/36.2/10491-19
Про моніторинг розроблення та затвердження 
стратегічних документів в об’єднаних 
територіальних громадах

74
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

06744/08-26 Лист7/15.3/10800-19
Про пропозиції до законопроекту "Про захист прав 
фізичних осіб - вкладників у будівництво 
багатоквартирних житлових будинків"

75
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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06603/08-28 Лист12173/0/2-19/22
Про організацію роботи з питань евакуації 
українських громадян з Сирійської Арабської 
Республіки 

76
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06670/08-35 Лист12347/0/2-19/57
Про погодження проекту наказу Мінсоцполітики 
"Про затвердження Типового положення про 
Радника з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі"

77
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів України

06689/08-37 Лист1049/03
Про проведення заходів щодо вшанування загиблих 
захисників України 29.08.2019

78
04.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06740/08-40 Лист1037/02
ГО "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "САРМАТ"
Про порушення права на землю учасника бойових 
дій Гармашова Г.В.

79
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство фінансів

06525/08-20 Лист33030-07-5/1666
Про звітування щодо результатів діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту

80
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06581/08-20 Лист06040-05-6/1675
Про надання роз'яснення щодо застосування норм 
постанов КМУ від 04.04.2001 №332 і від 21.02.2011 
№98

81
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національна поліція України

06626/08-46 Лист16334/24/9/1-201
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин ПрАТ "Іскож-2000"

82
01.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

13
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06702/08-22 Лист01-1655/35-1
Про проблемні питання АТ "Запоріжгаз"

83
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

06560/08-22 Лист01-01-45/2649
Про надання інформації щодо автоперевізників

84
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

06728/08-08 Депутатське звернення171/19
ДМР ЧУМАЧЕНКО І.М.
Про звернення гр. Чонгова В.М. щодо виплати 
щомісячної соціальної допомоги

85
03.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06729/08-08 Депутатське звернення172/19
ДМР ЧУМАЧЕНКО І.М.
Про звернення гр. Чонгова С.Д. щодо виплати 
щомісячної соціальної допомоги

86
03.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

06531/08-54 Лист2769/01-27
ДОР ХВОСТАК В.В.
Про будівництво зупинок біля кладовища  в с. 
Кушугум Запорізького р-ну

87
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06537/08-54 Рішення4
Про продовження терміну дії контракту із 
Власенковою Ларисою Миколаївною, директором 
комунального закладу «Мелітопольський обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Запорізької обласної ради

88
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

14
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06538/08-54 Рішення5
Про продовження терміну дії контракту із 
Кириченком С.В., директором комунального 
закладу «Мелітопольський соціальний гуртожиток» 
Запорізької обласної ради

89
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06539/08-54 Рішення6
Про продовження терміну дії контракту із Шевчик 
М.С., директором комунального закладу 
«Терпіннівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат» Запорізької обласної ради

90
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06540/08-54 Рішення7
Про продовження терміну дії контракту з Кучер 
О.М., директором комунального закладу 
«Запорізький обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Запорізької обласної ради

91
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06541/08-54 Рішення8
Про продовження терміну дії контракту із 
Шаріковою К.П., директором комунального 
закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної 
ради

92
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06542/08-54 Рішення9
Про продовження терміну дії контракту з Губіною 
О.О., директором комунального закладу 
«Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 
ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної 
ради

93
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06543/08-54 Рішення10
Про продовження терміну дії контракту з 
Нішенком О.В., директором комунального закладу 
«Запорізька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної 
ради

94
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06544/08-54 Рішення11
Про продовження терміну дії контракту зі 
Столяренком С.А., директором комунального 
закладу «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат» Запорізької обласної ради

95
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06545/08-54 Рішення12
Про продовження терміну дії контракту із 
Сімоненко Л.В., директором комунального закладу 
«Пологівський обласний центр соціально - 
психологічної реабілітації дітей» Запорізької 
обласної ради

96
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ паперовий паперова

06546/08-54 Рішення13
Про продовження терміну дії контракту з 
Агафоновим В.Ю., директором комунального 
закладу «Молочанська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат» Запорізької обласної ради

97
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06547/08-54 Рішення14
Про продовження терміну дії контракту з 
Гогунською А.В., директором комунального 
закладу «Преславська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат» Запорізької обласної ради

98
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06548/08-54 Рішення15
Про продовження терміну дії контракту з Панченко 
Г.В., директором комунального закладу 
«Кам’янська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат» Запорізької обласної ради

99
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06549/08-54 Рішення16
Про продовження терміну дії контракту з 
Візиренком В.І., директором комунального закладу 
«Василівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат» Запорізької обласної ради

100
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06550/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)20
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.11.2017 № 54 «Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2018-2022 роки» (зі змінами 
та доповненнями)

101
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

06551/08-54 Рішення21
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2019 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 20.12.2018 № 60, зі змінами та 
доповненнями

102
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06552/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)22
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 26.01.2017 № 56, зі змінами та 
доповненнями

103
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06553/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми «Питна вода Запорізької області» на 2012 
- 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

104
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06554/08-54 Рішення25
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт у комунальних закладах та установах охорони 
здоров’я

105
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06555/08-54 Рішення26
Про надання згоди на проведення будівельних 
робіт у комунальних закладах та установах галузі 
молоді, фізичної культури та спорт

106
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

17
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06556/08-54 Рішення27
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
25.02.2016 № 38 «Про Порядок підготовки проектів 
рішень обласної ради», зі змінами

107
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06575/08-54 Лист01-26/0555
Про надання протокольного рішення № 1 з питання 
виділення коштів резервного фонду обласного 
бюджету

108
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06576/08-54 Лист01-26/0554
Про надання протокольного рішення № 2 щодо 
внесення змін до обласного бюджету

109
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06577/08-54 Лист2949/01-05
Про надання пропозицій щодо проекту 
розпорядження КМУ

110
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06579/08-54 Лист2941/01-33
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету від 20.06.2019

111
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06580/08-54 Лист2899/01-33
Про висновки та рекомендації постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету від 19.06.2019

112
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06609/08-54 Лист2794/01-11
САНАТОРІЙ "ГЛОРІЯ"
Про виділення коштів на ремонт пасажирських 
ліфтів та частини покрівлі

113
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
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06610/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями)

114
25.06.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06611/08-54 Рішення24
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 20.12.2018 № 63 „Про обласний бюджет на 
2019 рік” (зі змінами та доповненнями)

115
25.06.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06638/08-54 Лист2881/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ЗАХИСТУ 
ІНВАЛІДІВ
Про невиконання нормативу робочих місць для 
працевлаштування осіб з інвалідністю

116
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06639/08-54 Лист2975/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання 
ультразвукового сканеру

117
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06640/08-54 Лист3053/01-11
Про виділення коштів на оздоровлення та 
відпочинку делегації учнівської молоді в рамках 
міжнародного співробітництва

118
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06644/08-54 Лист2226/01-16
Про присвоєння кваліфікаційного класу 
судово-медичного експерта Куртєву А.В.

119
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06645/08-54 Лист13-Ко-222-2
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА,...
Про ремонт автомобільної дороги від смт Якимівка 
до с.Чорноземного

120
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06694/08-54 Лист2780/01-11
НОВОСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення додаткових коштів на 
енергозберігаючі заходи в Новоселівському 
будинку культури

121
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06715/08-54 Лист2974/01-11
Про розподіл субвенції на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження Запорізької АЕС

122
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06716/08-54 Лист3063/01-11
Про виділення коштів на коригування проекту 
"Будівництво автотранспортної магістралі через 
р.Дніпро"

123
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06717/08-54 Лист3059/01-11
Про виділення коштів на ремонт даху КЗ 
Дніпрорудненська спеціалізована школа "Світоч"

124
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06718/08-54 Лист3090/01-11
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про виділення коштів на сплату боргу з єдиного 
внеску на загальнообов'язкове соціальне 
страхування

125
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06719/08-54 Лист3102/01-13
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичного апарату ТЕРАГАМ

126
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06725/08-54 Лист3062/01-13
КУ "БЕРДЯНСЬКИЙ 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про зауваження до проекту рішення обласної ради 
"Про припинення юридичних осіб - комунальних 
установ та комунальних закладів охорони здоров'я 
Запорізької обласної ради шляхом перетворення у 
комунальні некомерційні підприємства"

127
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06726/08-54 Лист3041/01-13
Про передачу автомобілю в позичку

128
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

06568/08-22 Лист001-068/10791
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

129
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06569/08-22 Лист001-068/10849
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

130
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06592/08-22 Лист002-12/11002
Про узгодження графіку погодинного відключення 
електроенергії

131
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06595/08-22 Лист001-55/10793
Про припинення розподілу електричної енергії 
споживачам Запорізької області

132
26.06.2019від

№
від 02.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06606/08-22 Лист007-63/10924
Про узгодження графіків обмеження споживання 
електроенергії та потужності на 2019-2020 роки

133
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06687/08-22 Лист001-068/10978
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

134
01.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06713/08-22 Лист001-068/11082
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

135
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06714/08-22 Лист001-068/11083
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

136
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

06617/08-43 Лист07/2037426
Про нагородження Бойко Г.С. (та інші)

137
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06686/08-37 ЛистВС/02-1048
Про участь в урочистостях 19.07.2019 з нагоди Дня 
працівників металургійної промисловості

138
02.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Банки

06711/08-40 Лист107.26-200/5411
ФІЛІЯ - ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПАТ "ОЩАДБАНК"
Про поновлення права користування земельними 
ділянками

139
24.06.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06682/08-28 Лист125
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про уточнення складу комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати

140
20.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

06737/08-29 Лист13/960
Про чергове обстеження гідротехнічних споруд 
Дніпровської ГЕС Міжвідомчою комісією у 2019 
році 08.07.2019

141
05.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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06558/08-22 Лист27.06.1
ТОВ "ЛАКРУМ"
Про обстеження виробничого майданчика 
підприємства

142
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06562/08-22 Лист24/06-19
ТОВ "ФЕРРО КОМПЛЕКТ"
Про обстеження промислового майданчика

143
24.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06563/08-35 Листб/н
ТОВ "ДЕМАЖ-ТУР"
Про включення ДЗОВ "Сонячний" в перелік 
атестації дитячих таборів на 2019 рік

144
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06584/08-22 Лист14
ТОВ "АК "ХОРТИЦЯ"
Про затвердження паспорта автобусних маршрутів 
загального користування

145
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06607/08-22 Лист01/148
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

146
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06632/08-22 Лист5
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО"
Про отримання ліцензії з постачання теплової 
енергії

147
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06642/08-22 Лист1/08-01-341
ТОВ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про порушення умов договору на перевезення 
пасажирів

148
01.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06649/08-40 Лист52-01/189
ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

149
01.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06699/08-40 Листб/н
ТОВ "ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН"
Про затвердження проекту землеустрою зі зміною 
цільового призначення земельної ділянки 
лісогосподарського призначення

150
04.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06703/08-40 Лист01/1713
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про укладання додаткової угоди до договору 
оренди земельної ділянки

151
01.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06720/08-29 Лист35
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про створення комісії з огляду захисної споруди 
№30232

152
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

06735/08-22 Лист7
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО"
Про отримання ліцензії на провадження 
господарської діяльності

153
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06561/08-26 Лист12
ХАРИЗМАТИЧНА ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ "ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ"
Про сприяння у переоформленні договору з КП 
"Водоканал"

154
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

06619/08-40 Лист01/07/2019-2
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про згоду на відновлення меж земельної ділянки

155
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06582/08-43 Лист11/2019
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Євтушенка С.В. (та інші)

156
24.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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06618/08-34 Лист21
ГО ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЗАПОРІЗЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
Про участь волейбольної команди у Чемпіонаті 
Європи "CEV Cup"

157
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

06635/08-42 Лист06/24
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про "кадровий ліфт" для запоріжців

158
26.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Суди

06693/08-49 Лист2837/19-Вих321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про рішення суду у справі за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури

159
27.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

06601/08-43 Лист114-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Курочки В.Л.

160
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Глава Адміністрації Президента України

06526/08-16 Лист02-01/945
(А. Богдан) Про заходи з відзначення 23-ї річниці 
Конституції України 28.06.2019

161
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Офіс Президента України

06723/08-16 Лист04-01/454
(С. Трофімов) СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання перевезення пасажирів

162
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

06712/08-42 Лист01.1-16/0486
Про погодження звільнення Усик І.В.

163
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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06602/08-27 Лист01-27/756
Про розгляд Детального плану території на 
архітектурно-містобудівній раді

164
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06684/08-38 Лист01-19/776
Про зняття документів з контролю

165
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06536/08-42 Лист01.1-17/0247
Про погодження призначення Добриднік І.П.

166
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

06742/08-26 Лист01-30/0647
Про реконструкцію водопроводів у м. Вільнянськ

167
05.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06696/08-20 Лист01-01-13/0500
Про визначення розпорядника коштів

168
27.06.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06641/08-20 Лист01-18/298
Про виділення коштів на оплату праці працівникам 
бюджетних установ

169
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

06630/08-20 Лист01-15/0464
Про затвердження кошторису та плану асигнувань 
на проведення виборів народних депутатів України

170
24.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06648/08-22 Лист01-24/0477/1
Про надання інформації щодо пересування 
автодорогами вантажних автомобілів ДТЕК

171
01.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Токмацька райдержадміністрація

06533/08-37 Лист11-09/0327
Про участь у фестивалі народної творчості "Срібна 
Купальська роса" 05.07.2019 (с. Кутузівка)

172
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

06519/08-08 Депутатське звернення21
Про закінчення ремонтних робіт на мостовій 
розв'язці через річку Суха Балка

173
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райрада

06520/08-08 Депутатське звернення01-21/229
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
фондом заробітної плати працівників Запорізької 
райдержадміністрації

174
26.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06615/08-08 Депутатське звернення07
ДЕПУТАТ ПЕТРЕНКО С.Л.
Про ремонт дороги С080714(М-18) Харків - 
Сімферополь через с.Григорівку - 
с.Новоолександрівку - с.Новооленівку

175
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

06627/08-48 Лист03-06/326
Про закриття контрольно-перепускного пункту 
"Новомиколаївка"

176
01.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

06608/08-25 Лист148
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію сільського будинку культури

177
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

06529/08-50 Лист440/02
Про сприяння у проведенні наради 03.07.2019

178
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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06631/08-22 Лист439/02
Про виконання рішення Ради оборони Запорізької 
області щодо обмеження руху через греблю 
Дніпровської ГЕС

179
27.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06690/08-51 Лист462/04
Про забезпечення мультимедійного супроводження 
заходу 17.07.2019

180
04.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06574/08-49 Лист22ц-807/2105/19
Про постанову суду у справі Кулієва В.Е.

181
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06567/08-20 Лист07.3-08/4198
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

182
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

06564/08-28 Лист08/03.4-05/5764
Про погашення заборгованості із заробітної плати у 
ДНВЗ авіаційного профілю "Запорізький центр 
льотної підготовки ім. Маршала авіації 
О.І.Покришкіна"

183
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06598/08-43 Лист762/02/08-2019
Про нагородження Толстоп'ятенко Л.О. (та інші)

184
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06650/08-40 Лист866/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. 8 Березня , 31 в м. Запоріжжя

185
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06651/08-40 Лист865/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Центральна (Революційна), 43 в 
місті Токмак

186
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06652/08-40 Лист864/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Петра Дорошенка (Горького), 1 в 
місті Мелітополь

187
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06653/08-40 Лист863/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Єлизавети Щедрович (Клари 
Цеткін), 8 в місті Запоріжжі 

188
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06654/08-40 Лист862/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Оріхівська бухта, 23-а в місті 
Запоріжжі

189
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06655/08-40 Лист861/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку вул. Олександра Матросова, 29 в 
м.Запоріжжі

190
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06656/08-40 Лист860/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по просп. Соборному (Леніна), 191 в 
м.Запоріжжі

191
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06657/08-40 Лист859/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Олександрівська (Дзержинського), 
2-а в м.Запоріжжі

192
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06658/08-40 Лист858/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Посадочна, 4-а в м.Запоріжжі

193
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06659/08-40 Лист857/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Возз'єднання України, 32 в 
м.Запоріжжі

194
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06660/08-40 Лист856/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Возз'єднання України, 30 в 
м.Запоріжжі

195
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06661/08-40 Лист855/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Космічна, 40 в місті Запоріжжя

196
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06662/08-40 Лист854/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Верхня, 2 в місті Запоріжжя

197
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06663/08-40 Лист853/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Незалежної України (40 років 
Радянської України), 56 в м.Запоріжжі

198
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06664/08-40 Лист852/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Привокзальній (Луначарського), 
13-а в м.Запоріжжі

199
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06665/08-40 Лист851/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Істоміна, 3 в м.Запоріжжі

200
03.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління юстиції

06612/08-46 Лист6233-1-19/12.1-0
Про заходи щодо реалізації Концепції державної 
міграційної політики у Запорізькій області 

201
27.06.2019від

№
від 02.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06620/08-46 Лист09-19/4620
Про участь у засіданні регіонального штабу 
03.07.2019

202
01.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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06691/08-49 Ухвала908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації до ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

203
01.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06692/08-49 Ухвала908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
облдержадміністрації до ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

204
01.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

06566/08-39 Лист2071/10/1
Про радіаційний контроль металобрухту

205
29.05.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

06510/08-39 Лист2-3-6/3035-19
Про надання інформації щодо масової загибелі 
водних біоресурсів у р. Велика Білозерка

206
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06616/08-39 Лист2-2-17/3140-19
Про екологічну катастрофу на річці Білозерка в 
Кам'янсько-Дніпровському районі

207
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06565/08-51 Лист455/25-05
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП "НАЦІОНАЛЬНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про перевірку технічної можливості доступу до 
оновленого програмного забезпечення ЄДР

208
21.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

06624/08-22 Лист01-1/403
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на серпень 2019 року

209
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06666/08-40 Лист14/19
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про повернення пакету документів щодо передачі 
земельної ділянки

210
02.07.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

31



№
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

06731/08-46 Лист6811/73/2019
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про вжиття заходів щодо зберігання отруйних 
речовин на території ТОВ "НВП 
"Запоріжпромекологія"

211
13.06.2019від

№
від 05.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

06583/08-46 Лист115/2-3121
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання інформації щодо надання 
водонапірній башті памяткоохоронного статусу

212
01.07.2019від

№
від 01.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06700/08-46 Лист50-5456вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання копій документів щодо договорів 
оренди земельних ділянок Лагно Ю.П. (та інші)

213
04.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06701/08-46 Лист31/3-428Вих19
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Степаненко А.М,

214
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06738/08-46 Лист50-5463вих
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо дозволу на 
спеціальне водокористування Лагно Ю.П., 
Кухашвілі В.Г. (та інші)

215
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06739/08-46 Лист31-3379-вих19
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо заповідників

216
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06530/08-46 Лист05/1-686вих-19
Про питання виділення земель 
історико-культурного призначення

217
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06683/08-46 Лист05/1-702вих-19
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

218
02.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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РП "Придніпровська залізниця"

06698/08-22 ЛистЕ-05/2160
СП "СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про узгодження Графіку аварійного відключення 
споживачів

219
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

06623/08-22 Лист09553/41/32/01-2
Про розміщення зовнішньої реклами ФОП 
Стреляна

220
24.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06628/08-46 Лист59/3/1027нт
Про надання інформації стосовно Смірнова С.М. та 
Ординської О.Д.

221
25.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06629/08-46 Лист59/3/3-1024нт
Про надання інформації стосовно Вирового Р.П. та 
Родіна П.В.

222
25.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06512/08-07 Постанова1237
Про реєстрацію офіційного спостерігача від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

223
24.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06513/08-07 Постанова1238
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного експертного центру виборчих 
систем (ICES) на позачергових виборах народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

224
24.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06514/08-07 Постанова1354
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Благодійного фонду "Міжнародна комісія з прав 
людини" на позачергових виборах народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

225
27.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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06528/08-45 Лист21-38-5282
Про кошториси та плани асигнувань за програмою 
"Проведення виборів народних депутатів України"

226
25.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06721/08-07 Постанова1427
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

227
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06722/08-07 Постанова1428
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

228
02.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

06573/08-49 Ухвала908/26/17
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Агрофірма 
"Славутич"

229
21.06.2019від

№
від 01.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06733/08-49 Ухвала280/5102/18
Про ухвалу суду у справі за позовом Віслоух Л.В.

230
26.06.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

06622/08-51 Лист05/04-599
Про надання інформації до Реєстру 
інформаційно-телекомунікаційних систем

231
24.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

06741/08-22 Лист1632/1/5.3-3
Про функціонування ДП "ДерждорНДІ" та ДП 
"Дорожній контроль якості"

232
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення 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

06709/08-38 Лист2520/27/4
Про прийом заявок для участі у конкурсі на 
здобуття щорічної премії Президента України 
"Українська книжка року"

233
04.07.2019від

№
від 05.07.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

06636/08-41 Лист1/15-10-424
Про матеріали науково-аналітичної доповіді 
Всеукраїнської конференції, яка відбулася 
24.05.2019 року

234
14.06.2019від

№
від 03.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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

06614/08-22 Лист6863/17.2.1/7-19
Про участь у відкритому обговоренні проектів 
постанов НКРЕКП 05.07.2019 (м. Київ)

235
01.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06604/08-42 Лист4410/07.01-19
Про участь у навчанні 18-19.07.2019 (м. Одеса)

236
02.07.2019від

№
від 02.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

06672/08-37 Лист1253/2.1-07-19
Про інформаційні матеріали до 5-річчя звільнення 
українських міст від російських окупантів

237
03.07.2019від

№
від 04.07.2019
№ 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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