
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.07.19 по 19.07.19

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

06760/08-08 Депутатське звернення07/19-37
НДУ В. БАНДУРОВ 
Про забезпечення гемодіалізом хворих у 
К.-Дніпровському районі та м. Енергодар

1
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Відділ юридичний

06944/08-49 Доповідна запискаб/н
Про стягнення із Запорізької облдержадміністрації 
суми судового збору по справі 910/233/18 за 
позовом ТДВ "ПХЗ "Коагулянт"

2
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06750/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на ремонт покрівлі КУ 
"Запорізький обласний онкологічний диспансер"

3
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06751/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я) 
Про нагородження Чернікової В.В.

4
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06829/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на співфінансування інвестиційних 
програм і проектів

5
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06830/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН Про преміювання А. Полякова, В. 
Гордієнка за червень 2019 року

6
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

06840/08-40 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про погодження акту приймання-передачі 
земельної ділянки

7
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06916/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН Про преміювання керівників 
структурних підрозділів за червень 2019 року

8
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06964/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді...)
Про виділення додаткових коштів

9
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06965/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді...)
Про фінансування заходів обласної Цільової 
програми розвитку фізичної культури та спорту

10
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06966/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ Про преміювання керівників 
структурних підрозділів за червень 2019 року

11
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06979/08-42 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ Про преміювання Литвиненка В.А. 
за червень 2019 року

12
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07034/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів на забезпечення 
препаратами для лікування дихальних розладів

13
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07116/08-40 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про неналежну реалізацію завдань заходу 
"Врожай-2019"

14
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

2



№
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

07136/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент 
житлово-комунального господарства)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

15
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07160/08-25 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про передачу завершеного будівництвом об'єкта в 
с. Фруктове

16
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07223/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ фінансового забезпечення)
Про виділення коштів для КУ "Запорізький 
обласний контактний центр"

17
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

06866/08-27 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Управління містобудування та 
архітектури)
Про подання проектів містобудівної документації

18
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06917/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
керівникам структурних підрозділів у липні 2019 
року

19
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06918/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО Про преміювання керівників 
структурних підрозділів за червень 2019 року

20
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

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

06931/08-08 Депутатське звернення04-34/13-124608
КОМІТЕТ ВР З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про надання копії рішення щодо стану виконання 
рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Шляхи 
розв'язання проблем щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати"

21
09.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07018/08-08 Депутатське звернення04-33/14-755
КОМІТЕТ ВР З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення збору-змагань юних рятувальників 
"Школа безпеки" 04-10.08.2019 (м. Львів)

22
10.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Народні депутати України

06747/08-08 Депутатське звернення8042-19/208
НДУ КОРЧИНСЬКА О.А.
Про направлення резолюції "круглого столу" на 
тему: "Психологічна реабілітація воїнів АТО/ООС. 
Міжнародний досвід"

23
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06768/08-08 Депутатське звернення07/19-44
НДУ В. БАНДУРОВ 
Про очищення річки Конки в Оріхівському районі

24
27.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

06769/08-08 Депутатське звернення07/19-45
НДУ В. БАНДУРОВ 
Про залишення КЗ "Оріхівська центральна районна 
лікарня" як багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування

25
27.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06770/08-08 Депутатське звернення07/19-50
НДУ В. БАНДУРОВ 
Про передачу на баланс автомобіля швидкої 
допомоги Великознам'янській амбулаторії 
К.-Дніпровського р-ну

26
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06771/08-08 Депутатське звернення07/19-56
НДУ В. БАНДУРОВ 
Про придбання техніки для Степногірської 
селищної ради

27
26.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

4



№
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

06842/08-37 Лист308
НДУ  О.БОГОМОЛЕЦЬ
Про сприяння у проведенні Всеукраїнського 
фестивалю-показу етнічного та стилізованого одягу 
"Аристократична Україна" 27.07.2019

28
02.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06887/08-08 Депутатське звернення3602
НДУ БІЛЕЦЬКИЙ А.Є.
Про надання інформації щодо підприємств на 
території області, що можуть здійснювати ремонт 
та переобладнання військової техніки

29
03.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06948/08-08 Депутатське звернення56-07/75
НДУ  АРТЮШЕНКО І.
Про супроводження дітей під час перевезення на 
відпочинок

30
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07006/08-08 Депутатське звернення214-1/7-884
НДУ ІВЧЕНКО В.Є.
Про надання інформації щодо фермерських 
господарств

31
02.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07007/08-08 Депутатське звернення426-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про фонд оплати праці працівників Управління 
соціального захисту населення Михайлівської 
райдержадміністрації

32
10.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07208/08-08 Депутатське звернення07/19-86
НДУ В. БАНДУРОВ
Про закупівлю рентген-апарату для 
К.-Дніпровської ЦРЛ

33
11.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07031/08-15 Лист3419.2/19/22.2
Про результати моніторингового візиту до 
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

34
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

5



№
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

06775/08-41 Лист01-01-50/2629
ГРОДНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ
Про запрошення щодо участі в Міжнародному 
бізнес-форумі "Єврорегіон "Неман-2019" 
12.09-14.09.2019 м. Гродно

35
27.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06782/08-40 Листб/н
ПП ЛАПОШИН Г.А.
Про вирішення ситуації з земельною ділянкою 

36
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06783/08-51 Лист603
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН"
Про співробітництво

37
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06787/08-48 Лист22/5571
ХЕРСОНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про проведення роз'яснювальної роботи щодо 
додержання режимів на державному кордоні

38
01.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06800/08-19 Лист127/к-259
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 
НАН УКРАЇНИ
Про науково-аналітичну доповідь "Спеціальні 
економічні зони як інструмент розумної 
промислової політики України"

39
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06804/08-37 Лист19/28-2185
СВАТІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ.
Про участь у ХІІ Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі народної творчості 
"Слобожанський Спас" 17.08.2019 у м. Сватово 

40
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06817/08-20 Лист159/19
КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
Про участь у навчанні "Управління публічними 
фінансами"

41
02.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06821/08-41 ЛистUNDP/2019/
ПРООН В УКРАЇНІ
Про участь у семінарі "Запровадження та 
моніторинг Цілей сталого розвитку у регіонах та 
громадах" 17.07.2019 у м. Київ

42
05.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06833/08-49 Листб/н
КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ З ВИЗНАЧЕННЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ
Про заперечення на клопотання про зупинення 
провадження у справі ТОВ "Запорожградтранс-1"

43
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06834/08-49 Лист01-9641
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Про розгляд звернення Бриля К.І.

44
19.06.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06835/08-49 ЛистБ-1497/4.2/19
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
М.МЕЛІТОПОЛІ
Про розгляд звернення Бриля К.І.

45
27.06.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06839/08-22 Лист694
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про погодження довідки щодо напрямів і обсягу 
реалізації скрапленого газу для населення

46
03.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06841/08-28 Лист01-07/127
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про надання переліку актуальних питань в 
діяльності територіальної соціально-економічної 
ради

47
08.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06855/08-23 Листб/н
INTERNATIONAL TRADE CENTRE
Про участь в організації колективного стенду для 
виробників та переробників плодоовочевої 
продукції 04-07.09.2019 в м. Рига, Латвія

48
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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06888/08-22 Лист19.2-34-637
ДП "ДЕРЖДОР НДІ ІМ. М.П. ШУЛЬГІНА"
Про розроблення інформаційного довідника

49
04.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06902/08-22 Лист11-07/19-ОД-12
ТОВ "ЛЕКС СТАТУС"
 Про проведення енергоаудиту будівель

50
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06905/08-35 Лист9
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАМА + Я"
Про проведення благодійного фестивалю для 
дітей-сиріт "Мама + Я" 09.09.2019р. (м. Дніпро)

51
09.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

06925/08-37 Листб/н
МОТОПРОБІГ ЄДНОСТІ
Про проведення мотопробігу єдності 15-23.07.2019

52
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06959/08-22 Лист111
ТОВ "ЕНЕРГОЕКОГРУП"
Про узгодження довідки для участі в аукціоні з 
продажу скрапленого газу для потреб населення

53
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06963/08-22 Лист16
ФОП КОШЕЛЬ О.М.
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

54
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06976/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ХОРОШКО С.В.
Про зупинення провадження у справі №908/2155/18 
(ТОВ "Запорожградтранс-1")

55
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06987/08-22 Листб/н
COWI
Про проведення тренінгу з питань модернізації 
регіональних пасажирських перевезень із 
застосуванням фінансової моделі 30.07.2019р.

56
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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06988/08-22 Лист01-05/184
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про визначення власника відрізку дороги смт 
Мирне - НІАЗ "Кам'яна могила" у 
Мелітопольському р-ні

57
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07010/08-41 ЛистUNDP/ZP/2019/
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД
Про робочий візит Координатора системи ООН 
23.07.2019

58
05.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07019/08-21 Лист107/10
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ І 
ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Про засідання Ради Спілки підприємців малих, 
середніх і приватизованих підприємств України

59
09.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07023/08-41 Лист08/07-05-ОД
ГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної просвітницької 
поїздки "Культурно-освітня та 
соціально-гуманітарна співпраця" 25.09-03.10.2019 
(Угорщина, Словенія, Італія, Ватикан)

60
08.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07032/08-48 Лист343/5456
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій

61
03.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07040/08-41 Листб/н
УРЯД М. ЧУНЦІН КНР
Про участь Запорізької області у виставці  Smart 
China Expo у серпні 2019 року (м. Чунцін, Китай)

62
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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07041/08-31 Лист71
ІНСТИТУТ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Про участь у семінарах на тему "Публічні закупівлі 
в Україні"

63
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07047/08-49 Листб/н
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Про позовну заяву щодо надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою

64
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07055/08-49 Лист910/6395/19
ТОВ "АТП АСА"
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції

65
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07059/08-39 Лист64-6
ТОВ "ЕКОТЕК-ОІЛ"
Про можливість проведення презентацій 
екологічних технологій

66
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07065/08-22 Лист166-ЗОДА
ICC UKRAIN
Про надання інформації для створення мапи 
промислових об'єктів

67
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07067/08-35 Лист113/2019
UNFPA, ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ООН В 
ГАЛУЗІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Про розміщення соціальної реклами в рамках 
інформаційної кампанії "Щастя у чотири руки"

68
11.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07069/08-28 Лист1/6-390/13
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про урочисте вручення автомобіля для перевезення 
осіб з інвалідністю 06.09.2019 (м. Приморськ)

69
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07078/08-49 Листб/н
ГР. ВІСЛОУХ Л.В.
Про відзив на касаційну скаргу

70
14.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ паперовий паперова
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07115/08-41 ЛистUNDP/ZP/2019/
ПРООН, ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАД
Про навчальний візит до Запорізької області 
представників ОТГ Донецької, Луганської областей 
22-26.07.2019

71
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07140/08-37 Лист500
ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗВОДУ 
ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Про сприяння у виданні науково-довідкової 
енциклопедії "Звід пам'яток історії та культури 
України"

72
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07145/08-39 Лист16/2
ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 
"РИБГОСППОСТАЧ"
Про вжиття заходів щодо відновлення та 
збереження р.Солона-3

73
16.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07146/08-22 ЛистНЗ-1-09/298
РФ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання юним залізничникам пільгового 
проїзду у громадському транспорті у вихідні та 
святкові дні

74
15.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07162/08-49 Адвокатський запит4
АДВОКАТ О.В. ПАРХАРЕНКО
Про надання інформації щодо дозволів на 
розміщення МАФів - торгових кіосків LAVAZZA 
Coffee Shop

75
12.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07164/08-41 Лист
ПРООН, ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАД
Про організацію екскурсії на Ботіївську ВЕС в 
рамках навчального візиту до Запорізької області 
представників ОТГ Донецької, Луганської областей 
25.07.2019

76
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ паперовий паперова

11
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07175/08-38 Лист190718/05
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОГО"
Про проведення семінарів для працівників 
структурних підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, відповідальних за сферу 
комунікацій

77
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07180/08-51 Лист966
ТОВ "БІС-СОФТ"
Про впровадження взаємоінтегрованих веб-сервісів 
SMART РЕГІОН

78
14.06.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07206/08-33 Лист19/07/19-1
ТОВ "СИСТЕМА-М"
Про забезпечення телемедичних консультацій в 
області

79
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські організації

06797/08-44 Листвих-1560/19/31
ГО "ЛА СТРАДА - УКРАЇНА"
Про надання рекомендацій ГРЕТА щодо виконання 
міжнародних зобов'язань та національного 
законодавства у сфері протидії торгівлі людьми

80
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06852/08-28 Лист55
КОАЛІЦІЯ "ЗАПОРІЖЖЯ 1325"
Про участь у круглому столі "Презентація 
результатів моніторингу виконання Обласного 
плану дій 1325" 17.07.2019 в м. Запоріжжя

81
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Посольства

07058/08-41 Лист61313/17-200-52
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ЧЕСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про розвиток співпраці між Запорізькою областю 
та Південночеським краєм Чеської Республіки

82
20.06.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12
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07141/08-41 Лист61211/17-533/1-
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ПОРТУГАЛІЇ
Про підтвердження місця реєстрації гр. Кльованої 
Н.М.

83
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Посольства, консульства

06792/08-41 Лист61417/16-543/1-
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
НЕАПОЛІ
Про перевезення важкохворого гр. Кліменка В.К.

84
28.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Релігійні організації

06815/08-37 Лист49
Про сприяння у перевезенні віруючих на 
святкування  Хрещення Руси до м. Києва 
27.07.2019

85
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

06794/08-49 Ухвала280/5102/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про позов гр. Віслоух Л.В.

86
02.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06795/08-49 Лист910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД КАСАЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про касаційну скаргу ТОВ "Запорізький 
рибкомбінат""

87
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06919/08-49 Ухвала910/8271/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про відкриття провадження у справі за позовом 
"НАЕК "Енергоатом"

88
05.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06920/08-49 Ухвала280/5102/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу гр. Віслоух Л.В.

89
04.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13
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06954/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжтеплоенерго"

90
05.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06955/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "АТП 
АСА"

91
03.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07014/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі ТОВ "АТП АСА"

92
09.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07048/08-49 Ухвала908/26/17
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження від 30.09.2019 №316 за позовом 
ТОВ "Агрос-М"

93
10.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07049/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про стягнення за позовом ПАТ "НАК "Нафтогаз 
України"

94
10.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07050/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "Агротіс"

95
08.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07054/08-49 Наказ910/1956/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про примусове виконання постанови щодо 
повернення земельної ділянки державі ТОВ 
"Запорізький рибкомбінат"

96
09.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07056/08-49 Ухвала908/1255/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про розгляд позовної заяви ТОВ "Фенікс-Авто"

97
08.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

14
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07057/08-49 Ухвала908/1048/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про розгляд позовної заяви ТОВ 
"Запоріжградтранс-1"

98
08.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07135/08-49 Лист160/1862/19
ТРЕТІЙ ПАПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду 01.08.2019

99
05.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07168/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання недійсними рішень за позовом ТОВ 
"АТП АСА"

100
10.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07169/08-49 Лист808/4077/17(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про визнання протиправною бездіяльність за 
позовом ТОВ "Агрос-М"

101
12.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07198/08-49 Лист3128/19-Вих321/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про направлення копії ухвали суду

102
17.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07199/08-49 Ухвала320/5679/19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про тимчасовий доступ до документів

103
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07200/08-49 Ухвала1-кс/320/3761/19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про тимчасовий доступ до документів 
Департаменту капітального будівництва

104
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07201/08-49 Ухвала1-кс/320/3754/19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про тимчасовий доступ до документів 
Департаменту капітального будівництва

105
17.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

15
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07202/08-49 Ухвала1-кс/320/3755/19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про тимчасовий доступ до документів 
Департаменту капітального будівництва

106
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07203/08-49 Ухвала1-кс/320/3756/19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про тимчасовий доступ до документів 
Департаменту капітального будівництва

107
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07204/08-49 Ухвала1-кс/3757/19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про тимчасовий доступ до документів 
Департаменту капітального будівництва

108
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07205/08-49 Ухвала1-кс/320/3760/19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про тимчасовий доступ до документів 
Департаменту капітального будівництва

109
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06891/08-18 Лист1261-19
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом червня 2019 року

110
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06748/08-06 Доручення21531/1/1-19
( В. Гройсман) ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
Щодо необхідності вжиття заходів для 
забезпечення телеком послугами виборів до 
Верховної Ради України

111
29.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06786/08-04 Витяг з протоколу24
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
розміру цін/тарифів на послуги з постачання 
теплової енергії і гарячої води для населення

112
26.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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06823/08-03 Постанова569
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

113
15.05.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06845/08-03 Розпорядження483-р
Про підписання Додаткової угоди № 1 між Урядом 
України та Європейською Комісією, що діє від 
імені Європейського Союзу, про внесення змін до 
Угоди про фінансування заходу “Підтримка ЄС для 
Сходу України”

114
05.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

06846/08-17 Лист13811/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення депутатів Бердянської 
міської ради щодо вирішення питання компенсації 
за рахунок державного бюджету витрат на 
транспортування води Каховським водоводом

115
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06847/08-06 Доручення23381/0/1-19
(В. Гройсман) Про результати XV Українського 
муніципального форуму

116
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06858/08-06 Доручення23047/1/1-19
(П. Розенко) Про направлення Протоколу засідання 
Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення 
пам'яті учасників антитерористичної операції, 
жертв війни та політичних репресій

117
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06869/08-06 Доручення21516/1/1-19
(С. Кубів) Про надання інформації щодо стану 
затвердження фінансових планів на 2019 рік

118
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

17
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06889/08-06 Доручення22122/1/1-19
(В. Гройсман) НДУ ВЕСЕЛОВА Н.В.
Про звернення ініціативної групи с. Роза 
Запорізької обл. щодо знищення місцевої школи та 
проханням у сприянні у реконструкції гуртожитку 
для забезпечення житлом внутрішньо переміщених 
осіб

119
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06893/08-03 Постанова580
Деякі питання ведення Державного реєстру 
майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку 
дітей

120
26.06.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

06894/08-03 Розпорядження488-р
Про розподіл у 2019 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України

121
05.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06896/08-06 Доручення22606/1/1-19
(В. Бондаренко) Про розроблення центральними 
органами влади проектів нормативно-правових 
актів, які регулюють розподіл бюджетних 
асигнувань

122
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06908/08-17 Лист13984/0/2-19
(Г. Пліс) Про звернення директора товариства з 
обмеженою відповідальністю «Контракт 
Продрезерв 5» Г.Авілко щодо неправомірних дій 
посадових осіб департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради у сфері публічних 
закупівель

123
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06910/08-17 Лист13955/0/2-19
(В. Поліщук) Про направлення Інформації щодо 
стану соціально-трудових відносин, колективні 
трудові спори (конфлікти) в Україні у червні 2019 
року

124
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

18
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06911/08-03 Постанова586
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 р. № 710

125
05.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06912/08-03 Розпорядження501-р
Про утворення Організаційного комітету та 
затвердження плану заходів з відзначення 75-х 
роковин депортації українців з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944—1951 
роках

126
05.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

06946/08-06 Доручення49051/8/1-19
( П. Розенко) Про проведення перевірок 
використання коштів підопічних 
будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів 
із залученням представників громадських 
організацій

127
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06949/08-06 Доручення23417/1/1-19
(П. Розенко) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканця Вільнянського району 
Запорізької області Галки О. В. з проханням 
допомогти вирішити питання забезпечення його 
житлом як дитину-сироту

128
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06956/08-06 Доручення20978/1/1-19
Про оголошення подяки Прем'єр-міністра України 
Лукашову Ю.В. 

129
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

06957/08-06 Доручення41-п-009890/08-
(П. Розенко) Про звернення гр. Лати А.М. щодо 
дозволу на розроблення проекту землеустрою 
(№03657/08-40)

130
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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06977/08-17 Лист14133/0/2-19
(В. Поліщук) Про направлення листа Президента 
Всеукраїнської дорожньої асоціації А. Гриненка 
стосовно ситуації, яка склалася у дорожньому 
господарстві, і можливих шляхів її врегулювання

131
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07043/08-17 Лист14260/0/2-19
(С. Дехятренко) Про звернення 
Новопрокопівського сільського голови 
Токмацького р-ну щодо виділення коштів на 
капітальний ремонт будинку культури

132
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07063/08-06 Доручення24460/0/1-19
(В. Гройсман) Про забезпечення проведення 
виборів народних депутатів України

133
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07080/08-03 Розпорядження492-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
в тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2019 року

134
05.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07081/08-03 Постанова583
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 р. N 1068

135
05.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07082/08-06 Доручення22032/6/1-19
(С. Дехтяренко) Про розгляд звернення Комітету 
ВРУ щодо Рішення Комітету від 19 червня 2019 
року «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»

136
16.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07083/08-17 Лист14338/0/2-19
(О. Саєнко) ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної просвітницької 
поїздки «Культурно-освітня та 
соціально-гуманітарна співпраця» 25.09-03.10.2019 
(Угорщина, Словенія, Італія, Ватикан)

137
17.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07084/08-03 Постанова603
Про внесення змін до Порядку провадження 
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей

138
10.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07118/08-06 Доручення24680/0/1-19
(В. Гройсман) Щодо забезпечення чергування 
працівників центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та структурних підрозділів 
СКМУ у переддень та день проведення 
позачергових виборів народних депутатів України 
21 липня 2019 р. 

139
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07120/08-06 Доручення21791/1/1-19
(П. Розенко) МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТОВ 
"ВІТАЦЕНТР"
Про пілотний проект з медичного обслуговування 
населення за програмою гемодіалізу

140
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07121/08-17 Лист14405/0/2-19
(В. Бондаренко) Про надання пропозиції щодо 
удосконалення функціонування Національної 
системи опрацювання звернень до органів 
виконавчої влади

141
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

07149/08-06 Доручення23995/1/1-19
План організації виконання Указу Президента 
України від 9 липня 2019 р. № 511/2019 "Про деякі 
заходи щодо збереження лісів та раціонального 
використання лісових ресурсів"

142
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07150/08-06 Доручення21886/1/1-19
(С. Кубів) Про результати моніторингу 
ефективності управління об’єктами державної 
власності за 2018 рік

143
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07151/08-06 Доручення14134/3/1-19
(В. Кириленко) Про подальше функціонування 
Запорізького обласного відділення 
пошуково-видавничого агентства "Книга Пам'яті 
України"

144
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07156/08-17 Лист14612/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

145
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07170/08-06 Доручення24894/0/1-19
(П. Розенко) Про надання Протокольного рішення 
засідання Ради у справах осіб з інвалідністю від 27 
червня 2019 №1

146
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07172/08-03 Лист595
Про внесення змін до Порядку розрахунку та 
повернення до бюджету невикористаних сум 
субсидії для відшкодування витрат на оплату 
комунальних послуг

147
26.06.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07173/08-06 Доручення24038/1/1-19
Про відзначення 28-ї річниці незалежності України

148
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07181/08-17 Лист14673/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення депутатів Бердянської 
районної ради щодо утилізації небезпечних 
відходів на території Бердянського району

149
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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07182/08-17 Лист14669/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення Бердянського міського 
голови В.Чепурного стосовно виділення коштів для 
здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням 
надзвичайній ситуації на самопливному 
каналізаційному колекторі та напірному 
трубопроводі у м.Бердянську

150
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07194/08-06 Доручення20975/1/1-19
(С. Кубів) Про нагородження колективу 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б.Хмельницького

151
17.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07195/08-04 Витяг з протоколу25
(В. Гройсман) Про проведення перевірок 
постачальників теплової енергії та гарячої води

152
05.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07196/08-17 Лист14620/0/2-19
УРЯДОВИЙ ОФІС КООРДИНАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ
Про надання інформації для проекту 
"Євроінтеграційна мапа областей"

153
17.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07217/08-06 Доручення24759/1/1-19
(П. Розенко) Про необхідність посилення заходів 
державного нагляду щодо створення дитячими 
закладами оздоровлення та відпочинку належних 
умов для проживання, харчування, медичного 
обслуговування і виховання дітей

154
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07221/08-04 Протокол25058/0/1-19
Про надання Протоколу №2 засідання 
Координаційної ради з питань впровадження 
реформи у сфері освіти

155
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

06947/08-39 Лист5/4-10/7540-19
Про погодження проекту наказу

156
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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07197/08-39 Лист8/8/575-19
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОМЕРЕЖІ ТА 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Про надання копій наказів 

157
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06803/08-31 Лист3305-04/27920-0
Про запрошення на навчальний курс “Фахівець з 
публічних закупівель для місцевого 
самоврядування, державних адміністрацій та 
органів виконавчої влади”.  

158
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

06871/08-20 Лист3223-07/28327-0
Про організацію навчання по роботі з базою даних 
електронної фінансової звітності 29-30 липня 2019 
року в м. Київ

159
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06906/08-19 Лист3031-05/28562-0
Про Прогноз економічного і соціального розвитку 
України на 2020-2022 роки

160
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07061/08-41 Лист4005-06/28986-0
Про моніторинг проектів міжнародної технічної 
допомоги за І півріччя 2019 року

161
12.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07117/08-19 Лист3803-05/29490
Про експертну підтримку впровадження 
смарт-спеціалізації

162
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07215/08-22 Лист39/10401-19
ДИРЕКТОРАТ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
Про надання інформації щодо суб'єктів 
транспортного ринку

163
15.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України
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06897/08-34 Лист5459/5.4
Про подання заявки для участі у третьому етапі 
спартакіади серед державних службовців

164
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07046/08-34 Лист5576/3.2
Про поширення інформації щодо ефективних 
інструментів для роботи з молоддю

165
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07035/08-20 Лист1/6-447
Про результати проведення заходів державного 
фінансового контролю

166
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07053/08-32 Лист10/221-19
Про надання роз'яснення щодо уніфікованих форм 
актів

167
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07087/08-34 Лист1/9-454
Про відзначення учнів області за успішний виступ у 
Всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів

168
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06827/08-21 Лист10.4-13/447/1698
Про надання кандидатури до складу комісії з 
питань передачі ДП "Медвироб" до сфери 
управління МОЗ України

169
27.06.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07045/08-33 Лист25.2.4/77905
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо розвитку системи екстреної медичної 
допомоги

170
10.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства
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06856/08-20 Лист7/7.1/11075-19
Про надання пропозицій щодо розподілу 
бюджетних асигнувань

171
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06857/08-20 Лист7/19.4/11095-19
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів

172
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06932/08-20 Лист7/7.1/11138-19
Про надання інформації щодо розпорядників 
бюджетних коштів, які передбачені для 
фінансування проектів регіонального розвитку

173
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

06961/08-25 Лист7/19.6/11186-19
Про діяльність обласних фондів підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі

174
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06973/08-26 Лист7/19.7/11220-19
Про надання наказів для використання в роботі

175
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07062/08-19 Лист7/36.2/11347-19
Про участь у заходах Національного 
демократичного інституту міжнародних відносин 
України з розроблення стратегій регіонального 
розвитку

176
16.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07066/08-26 Лист7/11.2/11367-19
Про дотримання вимог Закону України "Про 
благоустрій населених пунктів"

177
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07155/08-27 Лист7/14.4/11545-19
Про набрання чинності державних будівельних 
норм ДБН Б.2.2-12:2012 «Планування і забудова 
територій»

178
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

26



№
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

07158/08-20 Лист7/19.5/9950-19
Про оновлених форм платіжних документів

179
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07213/08-26 Лист7/10.1/11642-19
Про затвердження Примірних форм, необхідних 
для розрахунку двоставкових тарифів на теплову 
енергію, послуги з постачання теплової енергії і 
гарячої води

180
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07219/08-21 Лист7/36/11670-19
Про надання рекомендацій щодо довгострокового 
планування розвитку малого та середнього 
підприємництва на рівні регіонів та територіальних 
громад

181
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07220/08-25 Лист7/19.5/11632-19
Про отримання погодження Європейського 
інвестиційного банку результатів закупівель робіт 
та технічного нагляду за проектами

182
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06749/08-28 Лист12558/0/2-19/39
Про направлення копій наказів

183
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06819/08-28 Лист12626/0/2-19/49
Про надання інформації щодо притулків для жертв 
домашнього насильства

184
08.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06820/08-28 Лист12587/0/2-19/22
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених осіб 

185
05.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06890/08-28 Лист12787/0/2-19/47
Про погодження форм статистичної звітності щодо 
запобігання та протидії домашньому насильству

186
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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06892/08-28 Лист12818/0/2-19
Про забезпечення контролю над розподілом 
гуманітарної допомоги

187
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06895/08-28 Лист12807/0/2-19/39
Про забезпечення контролю над розподілом 
гуманітарної допомоги

188
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06945/08-28 Лист12881/0/2-19/52
Про можливість забезпечення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України фінансовими 
ресурсами

189
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06971/08-20 Лист12895/0/2-19/37
Про проведення огляду витрат державного 
бюджету в сфері соціального захисту дітей

190
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06972/08-28 Лист12900/0/2-19/57
Про недопущення скорочення закладів соціального 
захисту населення

191
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07042/08-28 Лист13099/0/2-19/39
Про направлення копій наказів

192
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07044/08-35 Лист13069/0/2-19/37
Про депутатський запит народного депутата 
України Ю.Павленка щодо захисту дітей, які 
постраждали внаслідок військових дій та збройного 
конфлікту

193
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07052/08-28 Лист13057/0/2-19/61
Про надання інформації щодо територіальних 
центрів соціального обслуговування для 
моделювання ОТГ

194
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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07148/08-28 Лист13234/0/2-19/47
Про надання інформації щодо виконання Програми 
протидії торгівлі людьми протягом І півріччя 2019 
року

195
16.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07165/08-45 Лист13291/0/2-19/61
Щодо забезпечення проведення виборів народних 
депутатів України 

196
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07166/08-35 Лист13292/0/2-19/49
Про надання інформації щодо виконання 
Національного плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека"

197
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07171/08-28 Лист13338/0/2-19/29
Про надання інформації щодо кількості осіб, яким 
надано статус "особа з інвалідністю внаслідок 
війни"

198
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07188/08-35 Лист12926/0/2-19/37
Про надання інформації щодо усиновлення та 
захисту прав дітей

199
12.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

07222/08-28 Лист13371/0/2-19/39
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

200
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

06991/08-20 Лист07010-05-6/1798
Про надання інформації щодо підвищення зарплати 
працівникам освіти за рахунок місцевих бюджетів

201
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07036/08-35 Лист05-1684/45-1
Про надання путівок на оздоровлення дітей

202
09.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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07039/08-26 Лист02-1721/35-1
Про сприяння у вирішенні питання щодо стягнення 
заборгованості за комунальні послуги

203
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

07139/08-44 Лист01-01-46/3054
Про проведення акції "ДОСТАЛО_ВСЕ" ГО 
"Громадський контроль м. Енергодар" 18.07.2019

204
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06785/08-33 Лист01/03-28/02030
Про медичний супровід святкових заходів 
28-29.06.2019

205
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06921/08-21 Лист03/03-29/02055
Про надання кандидатури до складу комісії з 
передачі у комунальну власність тротуарів ПАТ 
"Запоріжвогнетрив"

206
09.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

06870/08-30 Лист7/34.4/11048-19
Про надання інформації щодо площ ОТГ для 
обрахунку освітньої субвенції

207
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Бердянська міська рада

06774/08-35 Лист01-1612/45-1
Про надання путівок на оздоровлення дітей

208
27.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06776/08-22 Лист01-1655/35-1
Про вирішення проблемних питань АТ 
"Запоріжгаз"

209
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06791/08-20 Лист01-1661/44-1
Про фінансування заходів, пов'язаних із 
запобіганням надзвичайної ситуації

210
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Запорізька міська рада

06755/08-33 Лист04/03-28/02036
Про забезпечення середнім медичним персоналом 
відділень інтенсивної терапії лікарень міста

211
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

06756/08-33 Лист01/03-28/02039
Про забезпечення заходу "Рівермен 2019" 
медичним супроводом

212
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

06752/08-43 Лист2577/02-68-1
Про нагородження Денисюк Н.М.

213
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Оріхівська міська рада

06982/08-40 Лист03-05/050
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

214
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07073/08-20 Лист03-05/1069
Про виділення коштів на реконструкцію КНС №2 
м.Оріхів

215
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07074/08-20 Лист03-05/1071
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
артезіанської свердловини №13 м.Оріхів

216
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07075/08-20 Лист03-05/1070
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопроводу від житлового будинку №49 до 
житлового будинку №41по вул.Лесі Українки в 
м.Оріхів

217
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада
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07072/08-20 Лист01-35/1911
Про виділення коштів на забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

218
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

06790/08-23 Лист02-05-11/1497
Про участь у засіданні Робочої групи 25.07.2019 
смт. Веселе

219
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06863/08-23 Лист02-05-11/1497
Про участь у засіданні Робочої групи 25.07.2019 
представників ОДА

220
05.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

06899/08-54 Розпорядження40-р
Про затвердження Інструкції з питань 
внутрішнього розпорядку, організації охорони та 
пропускного режиму в адміністративній будівлі 
Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, пр. 
Соборний, 164)

221
29.05.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

06914/08-54 Лист3148/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"
Про виділення коштів на впровадження медичної 
інформаційної системи

222
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06953/08-49 Лист5494/01-17
Про відзив на касаційну скаргу у справі КП "Газета 
"Запорізька правда"

223
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

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

07030/08-54 Лист3141/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про надання Рекомендацій Комітетських слухань 
на тему: "Молодіжне житлове кредитування - вклад 
в майбутнє Європейської України

224
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07077/08-43 Розпорядження263-н
Про нагородження орденом "За заслуги перед 
Запорізьким краєм" ІІІ ступеня Чернікову В.В.

225
09.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07126/08-54 Лист3215/01-11
Про виділення коштів на ремонт КЗ 
"Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів "ТАЛАНТ"

226
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07127/08-54 Лист3189/01-11
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про фінансування реконструкції будівлі складу під 
котельню Великобілозерського НВК № 1

227
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07128/08-54 Лист3168/01-11
ГО "ЗОО ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ 
ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ"
Про фінансову підтримку громадських організацій, 
що об'єднують громадян, які потребують соціальної 
підтримки

228
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07143/08-54 Лист01-15/0594
Про надання інформації щодо оренди земель 
водного фонду

229
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07163/08-54 Лист3237/01-11
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про сприяння в отриманні ліцензії на провадження 
господарської діяльності з ціентралізованого 
водопостачання та водовідведення для 
Підгірненського сільського КП "Джерело" 

230
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07214/08-54 Лист3167/01-27
Про направлення депутатського звернення депутата 
районної ради Калугіна А.О. щодо виділення 
коштів на ремонт дороги в напрямку до с. 
Приморський Посад

231
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06962/08-08 Депутатське звернення440
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій щодо 
погодження проектів розпоряджень голови 
облдержадміністрації

232
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

06924/08-22 Лист69002.2.1-Сл-96
Про проведення відкритого обговорення проекту 
"План розвитку газорозподільної системи на 
2020-2029 роки" 16.07.2019 (м. Запоріжжя)

233
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07123/08-22 Лист69003.2-Сл-9730
Про затвердження графіку переведення 
підприємств на резервні види палива

234
09.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06757/08-22 Лист001-068/11239
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

235
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06758/08-22 Лист001-068/11161
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

236
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06779/08-22 Лист007-065/11084
Про припинення розподілу електричної енергії 
споживачам Запорізької області

237
02.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

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

06862/08-22 Лист001-068/11360
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

238
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06950/08-22 Лист001-068/11551
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

239
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06951/08-22 Лист001-068/11519
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

240
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07012/08-22 Лист001-068/11641
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

241
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07111/08-22 Лист001-068/11797
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

242
12.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07112/08-22 Лист001-068/11798
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

243
12.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07144/08-22 Лист001-068/11942
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

244
16.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07189/08-22 Лист001-068/11993
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

245
17.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

06876/08-43 Лист679/УК
Про нагородження Гараненка Р.С., Чумаченка П.В.

246
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Банки

06781/08-40 Лист107.26-205/5477
ФІЛІЯ-ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПАТ "ОЩАДБАНК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

247
27.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

07022/08-48 Лист721-5702
Про надання шефської допомоги для відновлення 
огорожі , розбудови під'їзних шляхів тощо.

248
08.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07110/08-20 Лист11/5857
Про виділення коштів в рамках Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази військових 
частин ЗСУ, що дислокуються на території 
Запорізької області

249
12.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Військові частини

06985/08-37 Листб/н
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРИЙСЬКА БРИГАДА, В/Ч 
А1978
Про участь у заходах, присвячених пам'яті загиблих 
військовослужбовців 19.07.2019

250
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізька АЕС

06826/08-40 Лист08-29/14531
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

251
05.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07114/08-22 Лист26-36/15411
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих втрат паливно-енергетичних ресурсів

252
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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№
з/п

Джерело  інформації 
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06777/08-22 Лист1/13-01-353
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення ситуації з нелегальними 
перевізниками

253
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06778/08-22 Лист1/13-01-352
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення ситуації з нелегальними 
перевізниками

254
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06780/08-40 Лист597
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельних ділянок у постійне 
користування

255
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06796/08-49 Лист450
ТОВ "АГРОФІРМА "СЛАВУТИЧ"
Про участь в судовому засіданні в режимі 
відеоконференції

256
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06837/08-40 Лист10/1460
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання роз'яснень щодо відмови в наданні 
дозволу на розроблення технічної документації зі 
встановлення меж земельних ділянок

257
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06849/08-49 Лист910/6395/19
ТОВ "АТП АСА" (Адвокат Марчевський Д.І.)
Про відзив по справі

258
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06864/08-21 Лист04/306
ПРАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про використання державного майна у м.Бердянськ 
вул.Портова,3в

259
05.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

37



№
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

06885/08-23 Лист265
ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"
Про вартість поливу зрошувальних земель в 
К.-Дніпровському р-ні

260
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

06903/08-40 Лист23
ТОВ "БАЗИС-ЛТД"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

261
09.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06922/08-22 Лист33
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про підтвердження ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

262
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06952/08-49 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про участь у судовому засіданні 30.07.2019

263
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07009/08-40 Лист12/07/2019-3
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про залишення листів без розгляду

264
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07024/08-26 Лист17
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про надання документів на отримання ліцензії  на 
право провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії 

265
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07025/08-22 Лист15
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про надання документів на отримання ліцензії  на 
право провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії з відновлювальних 
джерел

266
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07026/08-22 Лист34
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про приведення у відповідність господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії з 
відновлювальних джерел

267
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

38
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Джерело  інформації 
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07027/08-26 Лист35
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про приведення у відповідність господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії

268
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07028/08-26 Лист16
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про приведення у відповідність господарської 
діяльності з постачання теплової енергії

269
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07037/08-43 Лист604/785
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про нагородження Сороки І.В. та інших

270
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07038/08-43 Лист2005127
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Міщенка М.П., Поліщук Г.Й.

271
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07086/08-48 Лист84
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погашення заборгованості за будівництво 
фортифікаційних споруд

272
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07125/08-40 Лист01/168
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про надання дозволу на розроблення проекту із 
землеустрою

273
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06816/08-25 Лист910/07-2019
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про погодження робочого проекту з капітального 
ремонту аеродромних покриттів

274
08.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06818/08-28 Лист212
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ"
Про участь у семінарі "Новий порядок 
розслідування нещасних випадків. Характер змін та 
новацій. Методика застосування" 10.07.2019

275
08.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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06859/08-20 Лист08/83
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про виділення коштів з обласного бюджету

276
04.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06923/08-40 Лист151
ТОКМАЦЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на розроблення проектної 
документації із землеустрою

277
09.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06928/08-43 Лист906/04
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Про нагородження Ушкало І.В.

278
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07079/08-20 Листб/н
ТОВ "ВАЙТ-БІЛДІНГ"
Про фінансування будівництва дитячого садочку в 
селищі Малокатеринівка

279
16.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07109/08-40 Лист1913
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

280
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

06970/08-20 Лист263
Про виділення коштів на придбання нових 
автомобілів

281
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

07161/08-40 Лист433
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

282
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

40



№
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06789/08-44 Лист87-ф
ГО ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Про недостатню реалізацію програми облради "На 
зустріч людям"

283
12.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07011/08-37 Лист13/07-19
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про відвідання заходів, присвячених загиблим 
прикордонникам 03.08.2019 (с. Легедзино 
Черкасської обл.)

284
13.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07033/08-40 Лист25
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про надання у користування мисливських угідь

285
15.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07088/08-20 Декларація100719_1
ГО "ЦЕНТР РОЗВИТКУ БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЙ 
ТА КУЛЬТУРИ"
Про виділення коштів на проведення ремонтних 
робіт у відкритому громадському просторі - 
Музичний хаб "БарабанЗА"

286
10.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

06831/08-49 Лист310/11049/18/17
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду за позовом Дикань Н.В. до 
ЗАТ "Бердянський виноробний завод"

287
06.05.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

06844/08-43 Лист35-01/2599
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про присвоєння почесного звання Бочелюку В.Й.

288
05.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

41
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06983/08-25 Лист161
КЗ "ДОБРОПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ" 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про допомогу в реалізації проекту із заміни вікон у 
спортивному залі

289
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06984/08-25 Лист00-04/078
КЗ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2" 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про сприяння у проведенні ремонту покрівлі на 
стелі спортивного залу

290
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07209/08-32 Лист35-01/2746
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про зміну назви університету

291
17.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

06824/08-48 Лист6/32-3345
Про надання носіїв секретної інформації

292
05.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Львівська ОДА

06907/08-37 Лист5/15-4478/0/2-19
Про проведення міжнародного форуму 
"HoReCaSHOWLiv" 05-07.09.2019 (м. Львів)

293
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

06784/08-16 Лист43-01/111
(Ю. Костюк) ДЕПУТАТ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ОТГ 
ЛАРЧЕНКО М.І.
Про надання підтримки гр. О. Стоєву та Е. 
Єфімовій, які опинилися в складних життєвих 
умовах

294
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

42



№
з/п
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06865/08-16 Лист44-01/1670
(О. Гончарук) ТОВ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5"
Про дії Антимонопольного комітету України щодо 
тендерної закупівлі

295
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07106/08-16 Лист45-01/684
(Р. Рябошапка) ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ"
Про можливі неправомірні дії керівництва 
Запорізької міської ради

296
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07138/08-16 Лист04-01/600
(С. Трофімов) Про надання інформації щодо 
чергування посадових осіб під час проведення 
позачергових виборів народних депутатів України

297
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07192/08-16 Лист45-01/736
(Р. Рябошапка) ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погашення заборгованості за будівництво 
інженерних споруд

298
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07193/08-16 Лист04-01/619
(С. Трофімов) ГО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ПАЛАТА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ"
Про доцільність передачі майна Північного 
групового водогону до комунальної власності 
Широківської ОТГ

299
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Президент України

06942/08-02 Указ505/2019
Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції 
під час митного оформлення товарів

300
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07003/08-02 Указ513/2019
Про відзначення 28-ї річниці незалежності України

301
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07004/08-02 Розпорядження154/2019-рп
Про звільнення М.Проценка з посади голови 
Оріхівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

302
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

43



№
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

07005/08-02 Розпорядження153/2019-рп
Про звільнення В.Кошеленка з посади голови 
Василівської районної державної адміністрації 
Запорізької області

303
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07090/08-02 Указ470/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Конституції України

304
27.06.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

07191/08-16 Лист32-07/1317
(М. Кулєба) Про звернення гр. Конарєвої В.Ф. 
щодо вчинення булінгу стосовно її сина

305
15.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

06968/08-43 Лист01.1-16/0522
Про нагородження Василенка О.П. (інші)

306
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07113/08-43 Лист01.1-16/0523
Про нагородження Гнатуші І.В.

307
12.08.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06881/08-28 Лист01-28/769
Про заборгованість з виплати заробітної плати 
працівникам Василівського, Степногірського та 
Таврійського ЕЦВВ "Облводоканал"

308
03.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

06904/08-20 Лист01-23/783
Про перерозподіл бюджетних асигнувань

309
05.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06958/08-27 Лист01-27/796
Про розгляд Детального плану території на 
архітектурно-містобудівній раді

310
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

44



№
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

06814/08-26 Лист01-30/0647
Про сприяння в реалізації об'єктів будівництва в 
рамках регіональної цільової програми  "Питна 
вода Запорізької області"

311
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07134/08-26 Лист01-30/0691
Про заборгованість сількомунгоспів за спожиту 
питну воду

312
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06822/08-42 Лист01-18/0529
Про погодження звільнення Панічук Л.В.

313
04.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06884/08-27 Лист
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

314
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

06927/08-40 Лист01-17/0544
Про виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 07.08.2017 № 454 щодо 
надання в оренду земельної ділянки ТОВ 
"Укрєвробіотоп"

315
09.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06929/08-40 Лист01-17/0546
Про порядок взаємодії з органами контролю за 
використанням та охороною земель

316
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Комунарська райадміністрація

07021/08-18 Лист1741/01-15/05
Про роботу щодо розгляду звернень громадян за І 
півріччя 2019 року

317
10.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07216/08-43 Лист02-5776-к
Про нагородження Кишка М.Л. та інших

318
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

45



№
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

06802/08-43 Лист02-39/03-31
Про нагородження Удовіченка В.К.

319
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Олександрівська райадміністрація

06880/08-21 Лист01-22/369
Про передачу незавершеного будівництва - корпусу 
центральної районної лікарні, у власність КЗ 
"Оріхівська ЦРЛ" 

320
26.06.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06773/08-43 Лист01-47/0460
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Кущ В.Л.

321
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06933/08-22 Лист01-24/0477/2
Про пошкодження дорожнього покриття 
вантажними автомобілями

322
01.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06981/08-48 Лист1577/01-34
Про подовження терміну надання документів з 
праці та кадрів мобілізаційного плану

323
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06989/08-20 Лист01-20/0529
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
потреби району

324
25.06.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06990/08-20 Лист01-20/0531
Про виділення коштів з обласного бюджету

325
25.06.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07017/08-20 Лист01-20/0583
Про нестачу асигнувань на оплату праці

326
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

46



№
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

07068/08-22 Лист1751-01-37
Про аварійний стан ділянки автодороги після 
проїзду важковагового транспорту

327
12.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06879/08-42 Лист14-09/0313
Про погодження надбавки за вислугу років 
Дудукалову В.С.

328
20.06.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07071/08-42 Лист01-11/0430
Про погодження матеріальної допомоги Сушку 
Б.В.

329
16.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07133/08-42 Лист01-11/0432
Про надання роз'яснень щодо визначення 
дисциплінарного проступку

330
17.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06801/08-42 Лист01-33/1074
Про погодження переведення Драчука О.І.

331
26.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

06913/08-20 Лист01.1-09/302
Про виділення коштів на ремонт 
Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів "Талант"

332
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райрада

06978/08-22 Лист189/01-18
Про проведення ремонтних робіт на аварійних 
ділянках автодоріг

333
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Приазовська райрада
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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

06798/08-22 Лист105-4/01-15
ДЕПУТАТ РАЙРАДИ КАЛУГІН А.О.
Про аварійний стан дороги за напрямком до с. 
Приморський Посад

334
27.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

06853/08-40 Лист02-121/0967
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проведення засідання Робочої групи з питань 
представлення результатів розроблення  
комплексної документації із землеустрою щодо 
управління земельними ресурсами 24.07.2019 в с. 
Комиш-Зоря

335
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06854/08-20 Лист1068/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про фінансування реконструкції будівлі складу під 
котельню Великобілозерського НВК № 1

336
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06860/08-22 Лист02-23/1266
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо перебування на 
балансі дороги по вул.Гоголя смт.Чернігівка

337
20.06.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

06960/08-22 Лист01-22/0768
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги по вул. Запорізька в с. Біленьке

338
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07020/08-22 Лист01-45/680
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до чинних схем руху маршрутів 

339
02.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

07029/08-30 Лист01-07/383
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи з підготовки 
проекту рішення щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

340
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07064/08-30 Лист01-22/0773
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про участь у святкуванні Дня громади 19.07.2019

341
15.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07076/08-27 Лист02-01-25/195
МАР'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про визначення та врахування державних  та 
регіональних інтересів

342
16.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07107/08-27 Лист103
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудувної 
документації

343
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07108/08-26 Лист01-48/1902
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про поновлення робіт з реконструкції 
водопровідних мереж в с. Лукашеве Запорізького 
р-ну

344
11.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07137/08-38 Лист02-01-46/1231
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про вдосконалення порядку документування 
управлінської діяльності

345
10.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07159/08-20 Лист241
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання автомобіля для 
КП "Остриківської амбулаторії ЗПСМ"

346
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ 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)
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07178/08-34 Лист803
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про участь у відкритті спортивного майданчика 
19.07.2019 

347
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07179/08-22 Лист02-01-17/1624
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання інформаціїї щодо балансоутримувача 
автобусної зупинки

348
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07207/08-30 Лист01-07/390
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про добровільне об'єднання територіальних громад  
с. Федорівка та с. Новоселівка

349
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Чернігівська райрада

07129/08-22 Лист01-13/159
Про збереження Чернігівського 
дорожньо-ремонтного пункту

350
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

06806/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Баранової О.Р. за червень 2019 
року

351
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06807/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Барановій О.Р. у липні 2019

352
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07177/08-20 Доповідна запискаб/н
Про результати діяльності Відділу внутрішнього 
аудиту

353
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів
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07060/08-20 Лист02.1-26/05.2/929
Про надання пропозицій до переліку 
природоохоронних заходів

354
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

06874/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Матвіїшиній О.Є. у липні 2019 року

355
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06875/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Матвіїшиної О.Є. за червень 
2019 року

356
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

06967/08-20 Доповідна запискаб/н
Про кошти для будівництва інженерних споруд

357
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

06943/08-28 Доповідна запискаб/н
Про зменшення видатків на заробітну плану 
працівникам Департаменту промисловості...

358
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

06877/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Медвідю С.М. у липні 2019 року

359
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06878/08-42 Доповідна запискаБ/Н
Про преміювання Медвідя С.М. за червень 2019 
року

360
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

06915/08-31 Доповідна запискаб/н
Про погодження укладання прямого договору на 
проведення робіт Державним архівом Запорізької 
області

361
11.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова
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07070/08-20 Лист12-10/1468
Про надання інформації щодо розрахунків до 
проекту державного бюджету стосовно оплати 
праці педагогічних працівників

362
16.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07210/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Таран М.В та інших

363
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

06873/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Бойка А.Ю. за червень 2019 року

364
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Відділення Національної служби посередництва і примирення

06838/08-28 Лист01-08/01-10/21
Про проведення гарячої телефонної лінії 08.08.2019

365
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06930/08-20 Лист06.2.09/4600
Про стан використання субвенцій

366
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07130/08-20 Лист07.3-08/4744
Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

367
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07131/08-20 Лист07.3-08/4781
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

368
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07132/08-20 Лист07.3-08/4776
Про направлення копій Протоколів щодо 
порушення бюджетного законодавства

369
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06788/08-29 Лист01/7-17/3034
Про реалізацію постанови КМУ від 22.05.2019 № 
507  "Про затвердження Порядку проведення 
огляду громадської безпеки та цивільного захисту 
Міністерством внутрішніх справ"

370
02.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07190/08-29 Лист01/3-18/3317
Про маркування небезпечних територій

371
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

06805/08-46 Лист759/04/08-2019
Про залучення особового складу в/ч 3033 при 
проведенні виборів 21.07.2019

372
27.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06809/08-40 Лист888/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

373
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06811/08-40 Лист889/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

374
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06813/08-40 Лист890/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

375
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06872/08-46 Лист6409/01/6-2019
Про виконання заходів з протидії поглинанню та 
захопленню підприємств

376
05.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06886/08-46 Лист357
Про налагодження взаємодії між закладами 
охорони здоров'я і правоохоронними органами 

377
10.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07013/08-43 Лист2524/02/3-19
Про нагородження Авраменка С.В. (інші)

378
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07124/08-46 Лист1565/01/13-2019
Про надання інформації щодо стану протидії 
правопорушенням, злочинності та корупції

379
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Правові питання паперовий паперова

07152/08-46 Лист3761/4-7/02-201
УПРАВЛІННЯ КАРНОГО РОЗШУКУ
Про надання інформації щодо звернення до 
медичних закладів гр. Канторовича О.О.

380
08.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07187/08-46 Лист825/01/08-2019
Про План заходів із протидії злочинності та 
профілактики правопорушень на 2018-2021 роки

381
15.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07211/08-46 Лист615/0178/07/1
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо підземних вод, що 
видобуваються ВАТ "Токмацькй 
ковальсько-штампувальний завод"

382
18.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

06986/08-19 Лист03-07/920/05-19
Про сприяння у проведенні перепису населення у 
2020 році

383
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

06793/08-49 Лист06-18/4659
Відзив за апеляційною скаргою ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

384
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06850/08-46 Лист12.1-19/4776
Про направлення довідки щодо результатів 
планової контрольної спільної перевірки стану 
правової роботи Управління соціального захисту 
населення Мелітопольської райдержадміністрації

385
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

54



№
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

06926/08-46 Лист12.1-19/4832
Про погодження проекту наказу щодо залучення 
фахівців юридичного управління апарату 
облдержадміністрації до проведення перевірки 
стану правової роботи у Великобілозерській 
райдержадміністрації

386
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06980/08-28 Лист5047-1-19/1305
Про надання інформації щодо заборгованості 
підприємств із виплати заробітної плати

387
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07174/08-46 Лист12.1-19/5026
Про надання інформації щодо результатів 
проведення перевірок стану правової роботи

388
18.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06832/08-49 Рішення908/328/19
Про рішення суду у справі ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

389
24.06.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

06898/08-20 Лист2411/9/08-01-07-
Про надання звітів з оподаткування

390
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07016/08-48 Лист272/пр
Про надання інформації щодо проведення призову 
громадян на військову службу у квітні-червні 2019 
року

391
10.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07167/08-49 Лист280/4710/18/289
Про визнання дій та рішень незаконними за 
позовом ТОВ "Запорізька перевізна компанія"

392
11.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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06808/08-40 Лист14/23
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ЗАП. 
ОБЛ.
Про передачу земельної ділянки

393
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06810/08-40 Лист14/22
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ЗАП. 
ОБЛ.
Про передачу земельної ділянки

394
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

06812/08-40 Лист14/21
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ЗАП. 
ОБЛ.
Про передачу земельної ділянки

395
08.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

06836/08-46 Лист36-3894вих-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди гр. Медюк 
Є.С., Гущиним І.М. земель водного фонду 

396
08.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06861/08-49 Лист14878
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про повернення постанови щодо Тімченко А.А. 

397
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06901/08-18 Лист169
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР"
Про розміщення оголошення щодо проведення 
прямої телефонної лінії 16.07.2019

398
09.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

06969/08-22 Лист31/8-3692
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про розгляд пропозиції щодо позички 
транспортного засобу

399
12.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07051/08-49 Лист17326/2
ВАСИЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС ГТУЮ У 
ЗАП.ОБЛ.
Про відкриття виконавчого провадження

400
02.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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07147/08-40 Лист246/01
БЕРДЯНСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЗАП. ОБЛ.
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

401
08.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07153/08-46 Лист7249вих-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про вжиття заходів представницького характеру 
шляхом пред'явлення позову до ТОВ "Анхель 
Альянс"

402
09.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07154/08-46 Лист7272вих-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про вжиття заходів представницького характеру 
шляхом пред'явлення позову до ТОВ "Анхель 
Альянс"

403
09.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07176/08-42 Лист22/13/2928
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАП. ОБЛ., 
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙВІДДІЛ
Про надання інформації щодо гр. Кибального Ю.Г.

404
09.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07186/08-46 Лист815/80/02-2019
Про надання інформації щодо звернень в лікувальні 
заклади гр. Заставського П.М. та інших

405
07.02.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Прокуратура

06759/08-46 Лист31/3-428ВИХ19
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки гр. Степаненком А.М.

406
29.06.2019від

№
від 08.07.2019
№ Правові питання паперовий паперова

06851/08-46 Лист31/1-1454вих-19
КУЙБИШЕВСЬКИЙ  ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо оренди земельної 
ділянки гр. Черв'яком С.О.

407
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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06883/08-46 Лист32-2145вих19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо викидів 
забруднюючих речовин ТОВ "Стандарт-2010"

408
01.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

06974/08-49 Лист35-6230вих-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про позовну заяву щодо визнання незаконною та 
скасування державної реєстрації та витребування із 
чужого незаконного володіння земельної ділянки

409
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

06975/08-49 Лист35-6228вих-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про позовну заяву щодо визнання незаконною та 
скасування державної реєстрації та витребування із 
чужого незаконного володіння земельної ділянки

410
11.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07008/08-46 Лист37/2-1054вих19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо поновлення договору 
оренди землі , укладений з гр. Лутохіним Р.В.

411
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07119/08-46 Лист32-2321вих19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо безгосподарського 
використання гідроспоруд р. Велика Білозерка

412
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07212/08-46 Лист50-5922вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про надання дозвільних документів та оцінки 
екологічного впливу ТОВ "Формула-Д"

413
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

06772/08-46 Лист05/2-339вих-19
Про надання рішення суду щодо права власності на 
внутрішньогосподарську меліоративну систему

414
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в Запорізькій області
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06900/08-46 Лист4769/39/107/01-2
Про складання протоколів щодо вчинення 
адміністративних правопорушень, пов'язаних з 
корупцією, відносно головного лікаря КУ 
"Запорізький обласний спеціалізований будинок 
дитини "Сонечко" Лебедєвої О.В.

415
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06909/08-46 Лист4788/39/107/03/2
Про надання інформації щодо звернення керівника 
ДП "ЗДЦНП" Дідика В.П. стосовно розподілу 
земельної ділянки

416
10.07.2019від

№
від 11.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07085/08-46 Лист4906/39/107/03-2
Про надання інформації щодо Барановської І.В.

417
16.07.2019від

№
від 16.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07122/08-46 Лист4761/39/107/03-2
Про надання інформації щодо викидів 
забруднюючих речовин ПАТ "Запоріжгаз" та інших

418
10.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07142/08-46 Лист59/6/1-1004нт
Про надання інформації щодо звернення в 
лікувально-профілактичні заклади гр. Обрезанова 
О.Й.

419
16.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06761/08-07 Постанова1452
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародної неурядової організації 
"Координаційний ресурсний центр" на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

420
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06762/08-07 Постанова1451
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Литовської Республіки на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

421
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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06763/08-07 Постанова1455
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

422
03.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06764/08-07 Постанова1484
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

423
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06765/08-07 Постанова1498
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Словацької Республіки на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

424
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06766/08-07 Постанова1499
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Комітету "За відкриту демократію" на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

425
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06767/08-07 Постанова1500
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ENEMO) на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

426
05.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06867/08-07 Постанова1542
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Федеративної Республіки Німеччина на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

427
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06868/08-07 Постанова1543
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

428
08.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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06934/08-07 Постанова1555
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї НАТО на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

429
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06935/08-07 Постанова1556
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Угорщини на позачергових виборах народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

430
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06936/08-07 Постанова1557
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Бельгія на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

431
09.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06937/08-07 Постанова1569
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з 
Прав Людини" на позачергових виборах народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

432
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06938/08-07 Постанова1570
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Литовської Республіки на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

433
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06939/08-07 Постанова1571
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Португальської Республіки на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

434
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06940/08-07 Постанова1572
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Швеція на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

435
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06941/08-07 Постанова1575
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96

436
10.07.2019від

№
від 12.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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06993/08-07 Постанова1600
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Словацької Республіки на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

437
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06994/08-07 Постанова1601
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Японії 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

438
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06995/08-07 Постанова1602
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

439
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06996/08-07 Постанова1603
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неурядової організації "CANADEM" 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

440
11.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06997/08-07 Постанова1636
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейського Союзу на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

441
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06998/08-07 Постанова1637
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Йорданського Хашимітського Королівства на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

442
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06999/08-07 Постанова1638
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY) 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

443
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07000/08-07 Постанова1639
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного експертного центру виборчих 
систем (ICES) на позачергових виборах народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

444
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07001/08-07 Постанова1640
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Національного Демократичного Інституту 
Міжнародних Відносин на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

445
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07002/08-07 Постанова1641
Про звернення Бюро демократичних інститутів і 
прав людини Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі щодо реєстрації 
офіційних спостерігачів на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

446
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07089/08-07 Постанова1683
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

447
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07091/08-07 Постанова1659
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конґресу Українців на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

448
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07092/08-07 Постанова1660
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Організації за Демократію та Економічний 
Розвиток – ГУАМ на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

449
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07093/08-07 Постанова1661
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Сполучених Штатів Америки на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

450
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07094/08-07 Постанова1662
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Комітету "За відкриту демократію" на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

451
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07095/08-07 Постанова1663
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конґресового Комітету Америки на 
позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року

452
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07096/08-07 Постанова1664
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY) 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

453
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07097/08-07 Постанова1665
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

454
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07098/08-07 Постанова1666
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської платформи за демократичні вибори 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року

455
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07099/08-07 Постанова1667
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

456
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07100/08-07 Постанова1668
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейського Парламенту на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року

457
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07101/08-07 Постанова1669
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародної Фундації за належне врядування 
(IFBG) на позачергових виборах народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

458
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07102/08-07 Постанова1670
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Республіки Польща на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

459
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07103/08-07 Постанова1671
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної громадської асоціації "Вибори і 
демократія" на позачергових виборах народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

460
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07104/08-07 Постанова1672
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської асамблеї Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

461
15.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07105/08-07 Постанова1673
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Словацької Республіки на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року

462
16.07.2019від

№
від 17.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07183/08-07 Постанова1684
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв'язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

463
15.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07185/08-45 Лист21-38-6573
Про підписання документів щодо зберігання 
виборчих скриньок

464
15.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Верховний суд України

07015/08-49 Ухвала908/1923/18
Про ухвалу суду у справі Трусової Л.А.

465
05.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

06848/08-51 Лист4964/0/20-19
Про порядок направлення документів, пов’язаних з 
реалізацією державної регуляторної політики 

466
05.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06754/08-29 Лист26-9226/262
Про результати планової перевірки стану 
готовності місць відпочинку населення на водних 
об'єктах у Запорізькій області

467
01.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

06828/08-20 Лист6747/9/28-10-07-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо платників податків, 
які знаходяться на обліку в Офісі

468
10.06.2019від

№
від 09.07.2019
№ паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

06992/08-51 Лист11/06-3-1702
Про надання інформації щодо органів місцевого 
самоврядування

469
12.07.2019від

№
від 15.07.2019
№ паперовий паперова

07157/08-51 Лист1/04-2-1754
Про формування завдань Національної програми 
інформатизації 2020-2022

470
17.07.2019від

№
від 18.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07218/08-51 Лист1/06-3-1761
Про визначення відповідальних осіб з проведення 
ІТ-обстеження 

471
19.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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06753/08-20 Лист1613/1/5.4-6
Про виділення коштів на "Будівництво 
автотранспортної магістралі через р.Дніпро"

472
04.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06843/08-22 Лист1656/1/13-5
Про участь у семінарі "Закупівлі в дорожній галузі. 
Особливості формування договірних цін на 
дорожні роботи" 24-25.07.2019 в м. Чернігів

473
09.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

06882/08-22 Лист7252/17.2/7-19
Про участь у засіданні НКРЕКП 12.07.2019 в м. 
Київ

474
09.07.2019від

№
від 10.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

06825/08-47 Лист012-111/21802
Про надання інформації щодо відпуску 
матеріальних цінностей з державного резерву

475
04.07.2019від

№
від 09.07.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національний олімпійський комітет України

06799/08-34 Лист525-НК
ГР. ПОЛОНСЬКИЙ С.І.
Про правдиве викладення фактів історії розвитку 
гандболу в Україні

476
02.07.2019від

№
від 08.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Рахункова палата України

07184/08-20 Лист16-2086
Про надання інформації щодо надходження 
екологічного податку

477
16.07.2019від

№
від 19.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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