
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.07.19 по 31.07.19
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07300/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури) 
Про нагородження Денисюк Н.М.

1
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07304/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про призначення головного розпорядника коштів

2
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07354/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості...)
Про забезпечення сталого функціонування 
автомобільної дороги Запоріжжя - Біленьке

3
24.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07396/08-35 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба у справах дітей) 
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей...

4
26.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07492/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про співфінансування з місцевих бюджетів 
будівництва закладів охорони здоров'я у сільській 
місцевості

5
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
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07511/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю у 2019 
році

6
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07512/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення обсягу фінансування обласної 
Програми "Назустріч людям" на 2015-2019 роки

7
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07513/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення обсягу фінансування обласної 
Програми "Назустріч людям" на 2015-2019 роки на 
надання адресної допомоги та придбання сканерів

8
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07334/08-01 Постанова2756-VIII
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
України для проведення розслідування відомостей 
щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших 
громадських активістів

9
11.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07335/08-01 Закон України2745-VIII
Про фахову передвищу освіту

10
06.06.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07336/08-01 Закон України2742-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
військових стандартів

11
06.06.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07337/08-01 Закон України2740-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації актів законодавства 
Європейського Союзу у сфері технічного 
регулювання

12
06.06.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

2
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07338/08-01 Закон України2739-VIII
Про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС 
про внесення змін і доповнень до Додатка ХХVІІ 
до Угоди про асоціацію між Україною, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони

13
06.06.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07434/08-08 Депутатське звернення04-33/22-788(13
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, ...
Про співпрацю зі спортивним проектом 
MIXSPORT.PRO

14
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Народні депутати України

07243/08-08 Депутатське звернення2378
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про закупівлю витратних матеріалів для відділення 
гемодіалізу в м. Енергодар

15
12.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07244/08-08 Депутатське звернення2380
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення гр. Жадько Т.М. щодо нестерпних 
побутових умов

16
12.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07245/08-08 Депутатське звернення2379
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про необхідність ремонту дамби в с. Голубкове 
Новомиколаївського р-ну

17
12.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07246/08-08 Депутатське звернення2376
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення житла учаснику АТО Воротніку 
Д.О.

18
12.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07261/08-08 Депутатське звернення2385
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення гр. Меркулова С.В. щодо невиплати 
заробітної плати в смт. Тернувате 
Новомиколаївського р-ну

19
15.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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07418/08-08 Депутатське звернення20 95460
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Пархунова В.В.

20
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07277/08-15 Лист3525.2/19/25.2.2
Про надання інформації щодо дітей внутрішньо 
переміщених осіб, права яких було порушено 
внаслідок збройного конфлікту

21
16.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07353/08-15 Лист24/07-001
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
АЛБАНІЯ В М. ХАРКІВ
Про усунення порушень національних прав і 
свобод представників албанської діаспори

22
24.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07475/08-15 Лист3744.2/19/32
Про моніторинг дотримання прав дитини

23
25.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

07480/08-43 Лист236
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2019
Про нагородження Кузнєцова П.А.

24
24.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07228/08-28 Лист52/Ярмарок
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "СВ-ПЛАТФОРМА"
Про проведення ярмарку вакансій 26.07.2019 (м. 
Запоріжжя)

25
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07229/08-40 Листб/н
ГР. ДУБОВИЙ О.А.
Про надання роз'яснень щодо оформлення права 
власності на земельну ділянку

26
01.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

4
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07247/08-26 Лист34
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про підтвердження безстрокової ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з постачання 
теплової енергії

27
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07289/08-22 Лист254
Про результати проведення семінару-практикуму 
"Практичні питання застосування основних 
положень Закону України "Про ринок електричної 
енергії"

28
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07291/08-32 Лист04-12/287
ДНУ "ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ"
Про поповнення бібліотечних фондів

29
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07301/08-41 Листб/н
GIZ УКРАЇНА
Про участь у навчальному візиті до Німеччини на 
тему сталої мобільності 05-09.08.2019 (м. 
Магдебург)

30
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07308/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у молитовному сніданку 01.08.2019 (зал 
№ 300)

31
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07313/08-28 Лист30/2
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ
Про дослідження та перспективи розвитку 
регіонального ринку праці

32
18.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07327/08-34 Лист184
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ
Про відрядження Власової Н.В. на чемпіонат 
Європи зі стрибків у воду 05-11.08.2019 (м. Київ)

33
24.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07355/08-22 Листв.о.нДонФілія-0
РФ "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про запобігання невиробничому травматизму на 
залізничному транспорті

34
19.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5
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07356/08-40 Листб/н
ГР. АЛЕКСЄЄВА М.Ф.
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

35
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07367/08-40 Листб/н
ГР. ДЕМЕНЬОВ О.М.
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

36
23.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07368/08-22 Лист920
СП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ" 
РФ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про передачу споруд на баланс Мелітопольської 
дистанції колії

37
23.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07382/08-28 Лист66
ЗОО ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ  
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Про дефіцит коштів на виплату заробітної плати 
державним службовцям управлінь соціального 
захисту населення райдержадміністрацій

38
25.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07386/08-49 Листб/н
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Про позовну заяву щодо розроблення технічної 
документації із землеустрою

39
11.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07393/08-22 Лист76.1-58/1255
ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про підтримку вітчизняних виробників

40
19.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07394/08-22 Лист342
АСОЦІАЦІЯ 
ПІДПРИЄМСТВ-НАДРОКОРИСТУВАЧІВ 
"НЕРУДНІ НАДРА УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо користування 
гірничим відводом для розробки Північно-Східної 
ділянки Червонодніпровського родовища пісків 
ПрАТ "СК "Укррічфлот"

41
22.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

07432/08-40 Лист3686
ПАТ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

42
23.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07451/08-49 Листб/н
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Позовна заява про спонукання до надання дозволу 
на розроблення технічної документації із 
землеустрою

43
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07477/08-28 ЛистUKR/UKRSL/19/
ПРЕДСТАВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ 
ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ООН У СПРАВАХ 
БІЖЕНЦІВ
Про проведення Координаційного семінару з 
питань соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб 06.08.2019 (м. Запоріжжя)

44
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07478/08-31 Лист303
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про реєстрацію українських виробників на участь у 
торговій місії до Швеції та Данії 17-22.11.2019

45
26.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Посольства, консульства

07357/08-41 Лист61316/540-2397
КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГДАНСЬКУ, 
ПОЛЬЩА
Про перевезення хворого гр. Башмакова О.В. до м. 
Запоріжжя

46
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07281/08-49 Лист760/6317/19/491
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
Про відкриття провадження за позовом ТОВ 
"ВЕЛЛФІН"

47
27.05.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07282/08-49 Листб/н
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про розгляд справи за позовом ТОВ "АТП АСА"

48
17.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07283/08-49 Лист335/5795/18/498
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виконання ухвали за позовом голови 
Запорізької облдержадміністрації до Марченко 
Д.О.

49
17.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07284/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання протиправними та скасування рішень 
за позовом ТОВ "АТП АСА"

50
16.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07285/08-49 Ухвала280/388/19
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про визнання протиправним та скасування рішень 
за позовом ДП "Національна атомна 
енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

51
11.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07351/08-49 Лист35536/0/222
ВЕРХОВНИЙ СУД КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ 
СУД
Про надання ухвали щодо касаційної скарги ТОВ 
"Антикор Запоріжжя"

52
19.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07374/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про клопотання НАК "Нафтогаз України"

53
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07378/08-49 Лист908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ "Торгівельна компанія 
"Донрибкомбінат"

54
23.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07409/08-49 Ухвала908/924/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ Агрофірма "ЩЕДРИЙ ЛАН"

55
22.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07410/08-49 Ухвала908/2460/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. КИЄВА
Про позов ТОВ "Запоріжжяобленерго"

56
23.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07452/08-49 Ухвала908/1048/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

57
23.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07453/08-49 Ухвала910/233/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТДВ 
"Пологівський хімічний завод "Коагулянт"

58
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07454/08-49 Ухвала908/1255/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Феникс 
Авто"

59
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07455/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом НАК "Нафтогаз 
України"

60
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07231/08-06 Доручення22532/08-06
(П. Розенко) Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВ "Дайналайн Констракшн"

61
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07234/08-06 Доручення21765/1/1-19
(С. Кубів) Про виконання показників фінансових 
планів підприємствами державного сектору 
економіки

62
17.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07256/08-17 Лист14731/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про стан забезпечення доступності 
установ/закладів охорони здоров'я для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення

63
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07260/08-06 Доручення23657/1/1-19
(П. Розенко) Про підготовку проекту плану заходів 
щодо реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров'я в Україні на період до 2030 
року

64
12.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07278/08-06 Доручення8314/29/1-18
(П. Розенко) Про надання інформації щодо 
виконання завдань, визначених Указами 
Президента України, щодо забезпечення прав осіб з 
інвалідністю

65
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07295/08-06 Доручення22032/8/1-19
(С. Дехтяренко) Про розгляд  Рішення Комітету 
ВРУ 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»

66
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07297/08-03 Постанова618
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ

67
10.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07298/08-03 Постанова617
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 16 
лютого 2011 р. № 110 і від 14 травня 2012 р. № 541

68
26.06.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07299/08-17 Лист14831/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про зняття з контролю виконання  
розпорядження КМУ від 06.08.2008 №902-р

69
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

07317/08-06 Доручення
(С. Кубів) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ВРУ 
Про результати аудиту використання коштів 
субвенції

70
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07318/08-06 Доручення44-01/1670
(С. Кубів) Про звернення директора ТОВ 
«Контракт Продрезерв 5» Г.Авілко щодо 
неправомірних, на її думку, дій посадових осіб 
департаменту освіти і науки Запорізької міської 
ради у сфері публічних закупівель

71
08.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07324/08-06 Доручення14737/8/1-19
(В. Кириленко) Про виконання  пп.3 п.2 Протоколу 
№ 1 засідання Координаційної ради з питань 
впровадження реформи у сфері освіти

72
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07332/08-17 Лист14937/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про питання реорганізації закладів 
охорони здоров'я у некомерційні підприємства

73
23.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07360/08-06 Доручення24760/1/1-19
(В. Гройсман) Про надання інформації щодо 
чисельності державних службовців та обсягу 
фінансування оплати їх праці у 2019 році

74
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07380/08-03 Розпорядження542-р
Деякі питання реалізації концептуальних напрямів 
реформування системи органів, що реалізують 
державну податкову та митну політику

75
05.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07412/08-06 Доручення25062/1/1-19
(С. Кубів) МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З 
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про надання доповіді щодо ситуації з правами 
людини в Україні

76
26.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07421/08-06 Доручення25496/1/1-19
(Г. Зубко) Про погодження відрядження Слепян 
Е.В. до м. Києва 25.07.2019

77
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07422/08-06 Доручення23653/1/1-19
(Г. Зубко) Про реструктуризацію заборгованості 
підприємств житлово-комунального господарства

78
27.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07435/08-04 Протокол наради 
(засідання)

25932/0/1-19
(В. Гройсман) Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2019/20 року

79
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07461/08-06 Доручення24267/2/1-19
(П. Розенко) Про виконання протокольного 
рішення засідання Національної ради з питань 
раннього втручання від 05.07.2019 №1

80
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07467/08-03 Розпорядження568-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2019 році Всеукраїнського тижня права

81
24.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07500/08-06 Доручення25932/2/1-19
(Г. Зубко) Про проведення селекторної наради 
01.08.2019 щодо підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2019/20 року

82
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07520/08-03 Постанова649
Про внесення змін до переліку органів 
ліцензування

83
24.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07521/08-03 Розпорядження586-р
Про погодження передачі нерухомого майна у м. 
Мелітополі в державну власність з віднесенням 
його до сфери управління Державної судової 
адміністрації

84
24.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07522/08-03 Рішення Ради регіонів588-р
Про схвалення Стратегії розвитку експорту 
продукції сільського господарства, харчової та 
переробної промисловості України на період до 
2026 року

85
10.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07524/08-06 Доручення25323/1/1-19
(П. Розенко) НДУ ВАСЮНИК І.В.
Про стан виконання Плану заходів на 2019-2020 
роки з реалізації Стратегії державної політики 
щодо наркотиків на період до 2020 року, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від лютого 2019 p. № 56-р.

86
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07525/08-06 Доручення25767/1/1-19
(С. Кубів) ФОП МАКАРЕНКО Г.Г.
Про вплив на прихильників рейдерів в 
правоохоронних органах м. Запоріжжя

87
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07527/08-06 Доручення863/60/1-19
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо запровадження середньострокового 
бюджетного планування

88
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07529/08-03 Постанова623
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2013 року № 947

89
10.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство аграрної політики та продовольства

07389/08-23 Лист37-32-11/16136
Про надання інформації щодо підтримки 
органічного виробництва

90
25.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07296/08-39 Лист5/4-7/00442-19
Про виконання Національного плану управління 
відходами до 2030 року.

91
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07319/08-39 Лист5/3-10/8067-19
Про внесення змін до методичних рекомендацій із 
здійснення стратегічної екологічної оцінки

92
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07352/08-39 Лист5/4.1-8/8174-19
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд клопотання  щодо розширення 
Приазовського національного природного парку за 
рахунок земель водного фонду

93
24.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07379/08-41 Лист3901-06/30784-0
Про надання інформації щодо моніторингу умов 
інвестиційної діяльності 

94
25.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07391/08-21 Лист3022-09/30893-0
Про відстеження результативності постанови 
Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 37 
"Про затвердження Порядку визначення розміру 
збитків, завданих власникам цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов’язань за якими 
здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини 
об’єкта) житлового будівництва, та їх 
відшкодування".

95
25.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07416/08-21 Лист3611-07/31022-0
Про надання інформації щодо Програми 
компенсації процентної ставки (тіла) кредиту

96
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07417/08-21 Лист3611-07/31072-0
Про надання інформації щодо підтримки малого і 
середнього підприємництва

97
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07457/08-37 Лист4504-05/31129-0
Про участь у Конференції з питань медичного 
туризму, курортів та рекреації 08.08.2019 
(с.Стрілки, Львівська обл.)

98
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07464/08-21 Лист3622-06/31250-0
Про надання пропозицій до проекту 
рекомендованого переліку адміністративних послуг 
та вимог до центрів надання адміністративних 
послуг

99
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

07257/08-19 Лист22/4.2
Про надання інформації про стан виконання 
завдань та заходів Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України

100
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07381/08-28 Лист22/11-3094-19
Про надсилання довідкового посібника 
"АБВ...Збройний конфлікт в термінах"

101
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

15
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07388/08-41 Лист640/16-200-1877
Про міжрегіональне співробітництво з Іраном

102
25.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07404/08-41 Лист71/ВМСК/16-54
Про термінове транспортування важкохворого гр. 
Башмакова О.В.

103
26.06.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

07460/08-38 Лист12-02/04
Про розміщення соціальної реклами 

104
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство культури

07428/08-37 Лист1034/19-2/15-19
Про організацію міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Європейські цінності й орієнтири у 
системах освіти, культури, охорони здоров'я, 
соціальної політики" з 08-18.10.2019 

105
22.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07280/08-34 Лист5729/4.3
Про придбання спортивного обладнання та 
інвентарю зі спортивної гімнастики 

106
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07294/08-20 Лист5765/6.2
Про надання звіту про використання коштів 
державного бюджету

107
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07423/08-34 Лист5911/3.4
Про підготовку щорічної доповіді щодо становища 
молоді в Україні

108
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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07508/08-34 Лист5895/14
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Плану дій щодо реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання на 2020-2025 
роки"

109
26.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07526/08-34 Лист5969/18
Про надання інформації щодо нових підходів до 
фінансування спорту на місцевому рівні

110
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

07287/08-48 Лист286/1/4602
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ...
Про забезпечення потреб Збройних Сил України в 
особливий період

111
10.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07449/08-24 Лист503/4/6277
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНА ТА РЕСУРСІВ
Про завершення будівництва житлового будинку по 
проспекту 50-річчя Перемоги, 15 у м. Мелітополь

112
19.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07288/08-32 Лист1/9-472
Про оновлення Типового переліку комп'ютерного 
обладнання

113
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07292/08-32 Лист1/9-471
Про окремі питання переведення учнів закладу 
загальної середньої освіти до наступного класу

114
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07371/08-32 Лист16/33-19
УПРАВЛІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 
ЗВІТНОСТІ
Про порядок призначення державних стипендій 
видатним діячам науки, освіти, культури і 
мистецтва тощо

115
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07383/08-33 Лист25-04/36067/2-1
Про виконання Плану заходів та Плану закупівель 
Запорізької області за проектом "Поліпшення 
охорони здоров'я на службі у людей" станом на 
01.07.2019 р.

116
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07385/08-33 Лист25-04/36068/2-1
Про виконання показника матриці результатів 
Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 
людей"

117
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07253/08-33 Лист7/19.7/11702-19
Про надання інформації щодо будівництва та 
функціонування амбулаторій в сільській місцевості

118
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07255/08-30 Лист7/34/11623-19
Про надання інформації для розрахунку фінансової 
спроможності територіальних громад

119
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07259/08-26 Лист7/10.4/11749-19
Про надання інформації щодо підприємств, які 
надають комунальні послуги

120
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07293/08-26 Лист7/29.2/11812-19
Про надання інформації щодо кількості ОСББ, які 
готові використати грантову підтримку Фонду 
енергоефективності на проекти термомодернізації 
та енергоефективності багатоквартирних будинків

121
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07400/08-30 Лист7/34.3/12096-19
Про проведення конкурсу "Кращі практики 
місцевого самоврядування" у 2019 році

122
25.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07419/08-27 Лист7/14.4/12160-19
Про набрання чинності державних будівельних 
норм ДБН Б.2.2-12:2012 «Планування і забудова 
територій»

123
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07420/08-41 Лист7/19.5/12006-19
Про назви проектів Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

124
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07444/08-27 Лист8/14/2429-19
Про надання інформації щодо функціонування 
містобудівного кадастру

125
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07459/08-20 Лист7/36/12236-19
Про підписання Договорів щодо делегування 
повноважень на виконання бюджетної програми 
"Підтримка регіональної політики України"

126
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07462/08-41 Лист7/12/12180-19
Про підготовку до Другого форуму регіонів 
України та Республіки Білорусь 07.08.2019 (м. 
Київ)

127
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07465/08-30 Лист7/34.3/12226-19
Про популяризацію Всеукраїнського конкурсу 
журналістських робіт "Реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади"

128
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07523/08-26 Лист7/10.2/12286-19
Про моніторинг фінансово-економічної діяльності 
підприємств ЖКГ

129
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07254/08-35 Лист13485/4/219/47
Про погодження проекту акта

130
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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07279/08-28 Лист13469/0/2-19/56
Про проведення семінару-тренінгу для 40 ОТГ 
"Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України" 9-10 вересня 2019 (м. Київ)

131
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07322/08-28 Лист1102/0/206-19
Про моніторинг показників заробітної плати за 
травень 2019 року

132
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07331/08-28 Лист13646/0/2-19/39
Про надання копій наказів

133
23.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07361/08-28 Лист13755/0/2-19/44
Про надання додаткової потреби в коштах для 
оплати субсидій і пільг за рахунок бюджетної 
програми 2511220. 

134
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07399/08-28 Лист13818/0/2-19/37
Про забезпечення захисту житлових прав Галки 
О.В., як дитини-сироти

135
25.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07458/08-28 Лист13874/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

136
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07466/08-36 Лист341/0/221-19
Про рекомендації щодо реалізації Порядку та умов 
надання у 2019 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання житла 
для дітей-сиріт

137
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07528/08-36 Лист13996/0/2-19/44
Про надання інформації щодо стану виплат 
державної соціальної допомоги на прийомних дітей 
та дітей-вихованців  

138
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів України
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07276/08-28 Лист1180/02
Про надання інформації щодо соціального захисту 
ветеранів України та членів їх сімей

139
12.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07531/08-28 Лист1360/04
Про надання інформації щодо місцевих програм 
соціального захисту ветеранів

140
25.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

07258/08-20 Лист33030-07-5/1856
Про оновлення посібників "Оцінка якості 
внутрішнього аудиту в державних органах"

141
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ паперовий паперова

07325/08-20 Лист35140-05-10/187
Про обсяги реалізації пального за І півріччя 2019 
року за даними реєстраторів розрахункових 
операцій

142
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07413/08-20 Лист05220-02-6/1912
Про звернення Новопрокопівського сільського 
голови Н.В. Бут щодо капітального ремонту будівлі 
сільського будинку культури c. Новопрокопівк

143
26.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство юстиції

07402/08-46 Лист07402/08-46
Про забезпечення Офіційним вісником України у І 
півріччі 2019 року

144
26.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07450/08-43 Лист01/03-28/02171
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Афанас'євій Н.В.

145
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком
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07398/08-20 Лист02-36/635-3
Про внесення змін до регіональної програми 
будівництва в частині фінансування

146
24.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07484/08-34 Лист02-56/645-1
Про запрошення на змагання в рамках проекту 
"Турнір поколінь" 01.08.2019 (м. Мелітополь)

147
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

07486/08-49 Листб/н
Про відзив на касаційну скаргу ВП "Запорізька 
АЕС" на ухвалу Запорізького окружного 
адміністративного суду від 27.03.2019

148
24.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07392/08-08 Депутатське звернення364
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про фінансування реконструкції зовнішнього 
водоводу

149
23.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07230/08-54 Розпорядження271-н
Про нагородження Бабаніна О.О.

150
17.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07286/08-54 Лист01-26/0597
Про розпорядження землями водного фонду

151
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07326/08-49 Лист5494/01-17
Про відзив на касаційну скаргу Віслоух Л.В. 
(справа № 280/5102/18)

152
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07347/08-54 Лист3279/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної насосної станції № 2 в м. Оріхів

153
23.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07348/08-54 Лист3278/01-11
Про виділення коштів на "Капітальний ремонт 
водопроводу від житлового будинку № 49 до 
житлового будинку № 41 по вул. Лесі Українки  в 
м.Оріхів" та "Капітальний ремонт артезіанської 
свердловини №13 "

154
23.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07363/08-54 Лист3041/01-13
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про розгляд пропозиції щодо позички 
транспортного засобу

155
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07364/08-54 Лист3316/01-18
ГО "ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "НАДІЯ НА 
ЖИТТЯ"
Про вирішення проблемних питань пацієнтів, що 
потребують лікування методом гемодіалізу

156
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07433/08-54 Лист3318/01-27
Про ліквідацію організації Чернігівського 
дорожньо-ремонтного пункту

157
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07481/08-54 Лист3400/01-11
КЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ "ХОРТИЦЬКА 
НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ 
"ЗОР 
Про перерозподіл коштів

158
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07482/08-54 Лист3406/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
з виплати заробітної плати працівникам 
Розівського експлуатаційного цеху з 
водопостачання КП "Облводоканал"

159
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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07491/08-54 Лист3347/01-11
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ"
Про продовження терміну виконання умов припису 
щодо стану протипожежної безпеки закладу

160
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

07440/08-22 Лист1/13-01-383
Про нелегальне перевезення пасажирів ТОВ 
"Віктор-Транс"

161
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07468/08-22 Лист1/08-01-391
Про вилучення автобусних рейсів з Мережі 
маршрутів

162
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07469/08-22 Лист1/08-01-390
Про відкриття додаткових автобусних рейсів

163
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07238/08-22 Лист001-068/12196
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

164
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07239/08-22 Лист001-068/12077
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

165
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07341/08-22 Лист001-068/12294
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію"

166
22.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07362/08-22 Лист001-068/12359
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

167
23.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07395/08-22 Лист001-068/12412
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

168
23.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07406/08-22 Лист002-12/12418
Про спеціальний графік аварійних відключень 
споживачів електричної енергії на 2019-2020 рр.

169
23.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07425/08-22 Лист001-068/12495
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

170
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07426/08-22 Лист001-068/12615
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електроенергію

171
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07510/08-26 Лист02/1041
Про передачу завершеного будівництва 
реконструкції водоводу питної води м.Вільнянськ - 
смт Новомиколаївка

172
26.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07514/08-22 Лист001-068/12685
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за електроносії

173
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07473/08-22 Лист46-07/17
Про недопущення підвищення тарифів на послуги з 
передачі електроенергії

174
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

07369/08-48 Лист107.05-17-78/60
ФІЛІЯ-ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
АТ "ОЩАДБАНК"
Про надання роз'яснень щодо порядку евакуації 
банківських установ на період можливих бойових 
дій в прикордонних районах

175
20.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини
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07397/08-43 Лист3/33/22-1677
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Гончаренка В.М.

176
26.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07441/08-43 Лист42/23-888
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Гетіна Є.В. (та інші)

177
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07442/08-43 Лист42/23-891
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Жарікова П.О.

178
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07443/08-43 Лист3567
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА 
"ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
Про нагородження Воронюка Д.В. (та інші)

179
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

07535/08-43 Лист01.04.01.01/137
Про нагородження Різника С.Б.

180
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

07403/08-26 Лист26-36/16323
Про забезпечення безаварійного теплопостачання 
м. Енергодар

181
26.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07237/08-22 Лист123
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про обстеження підприємства із заготівлі та 
переробки металобрухту

182
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07312/08-40 Лист23/07-19
ТОВ "АКВАТОП"
Про поновлення договору оренди землі

183
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07328/08-22 Лист06/17
ТОВ "ППІ "ГІПРОПРОМ"
Про надання роз'яснень щодо видачі технічних 
умов на електроосвітлення транспортної розв'язки

184
23.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07342/08-22 Лист23/2019
ПП "ТРАНСАГРО"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

185
24.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07346/08-49 Листб/н
ТОВ "АГРОС-М"
Про відзив ТОВ "Агрос-М" на касаційну скаргу 
ТОВ "Агрофірма "Славутич"

186
19.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07502/08-40 Лист01/0602
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про укладання додаткової угоди до договору 
оренди земельної ділянки

187
26.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07509/08-22 Лист22
ТОВ "ТРАНСАВТО-ГРУП"
Про проекти паспортів автобусних маршрутів

188
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07517/08-27 Листб/н
ТОВ "ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - 
САТЕЛІТ"
Про внесення змін до "Рекомендацій щодо подання 
проектів містобудівної документації"

189
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Інші кореспонденти

07320/08-22 Лист920
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про вирішення ситуації з перебудованими мостами 
на труби

190
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07384/08-39 Лист383
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про повернення погодження мисливських угідь

191
25.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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07303/08-37 Лист24
Про участь родин загиблих воїнів у заході 
"Національний день пам'яті" 29.08.2019 (м. Київ)

192
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07489/08-43 Лист12
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про присвоєння почесного звання Коньку О.В.

193
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07490/08-43 Лист11
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Конька О.В.

194
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07504/08-43 Листб/н
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про нагородження Юсупова Р.Ш.

195
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07505/08-43 Листб/н
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про нагородження Сіротського О.В.

196
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07506/08-43 Листб/н
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про нагородження Мазепи І.В.

197
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07507/08-44 Лист1
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про надання інформації щодо збитків від ТОВ 
"Южспецстрой"

198
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07485/08-26 Лист916
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про зміни даних у документах, що надавались на 
отримання ліцензії з транспортування теплової 
енергії

199
26.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07515/08-26 Лист4106
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про фінансування заходів щодо запобігання 
руйнуванню самопливного колектору та напірного 
трубопроводу у м.Бердянськ

200
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

07344/08-49 Лист326/702/19/3131/
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду за позовною заявою ТОВ 
"Орлівська вітроелектростанція"

201
22.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07483/08-20 Лист4185
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про визначення джерела фінансування проекту 
термомодернізації головного корпусу лікарні

202
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

07323/08-22 Лист35-01/2881
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про вивчення попиту населення щодо перевезення 
на приміському автобусному маршруті 
"Запоріжжя-(АС-2) - Високогірне"

203
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07359/08-43 Лист35-113/2843
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Каплієнко Т.І.

204
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07471/08-40 Лист528/01
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
Про передачу земельних ділянок у постійне 
користування

205
28.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Запорізька ОДА
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07494/08-49 Лист908/2155/18
Про заперечення на клопотання щодо зупинення 
провадження

206
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07224/08-16 Лист44-01/1799
(О. Гончарук) Про надання інформації щодо 
інвестиційних проектів

207
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07225/08-16 Лист41-01/16
(К. Тимошенко) Про надання інформації для 
отримання автомобілів швидкої медичної допомоги

208
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07227/08-16 Лист41-01/17
(К.Тимошенко) Про надання інформації щодо 
утримувачів автомобілів швидкої медичної 
допомоги

209
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

07233/08-16 Лист43-01/154
(Ю. Костюк) ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
Про припинення діяльності закладу

210
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07390/08-16 Лист04-01/686
(С. Трофімов) БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення позачергових місцевих виборів у 
Ботіївській ОТГ

211
24.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Президент України

07333/08-02 Указ544/2019
Про призначення стипендій Президента України 
для видатних спортсменів із параолімпійських і 
дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

212
22.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07414/08-42 Лист01.116/0551
Про погодження звільнення Тищенко О.П.

213
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07415/08-42 Лист01.1-16/0549
Про погодження звільнення Кириченко Л.В.

214
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07536/08-28 Лист01-27/0581
Про збільшення видатків на оплату праці 
працівникам райдержадміністрації

215
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07365/08-43 Лист02-57/81-к
Про нагородження Маргаряна С.С. та інших

216
23.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07366/08-42 Лист02-57/82-к
Про переведення Ільюшиної С.В.

217
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07501/08-43 Лист01-24/325
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Марковій М.С.

218
23.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07463/08-42 Лист01-24/413
Про погодження надбавки за інтенсивність праці 
Мандрич С. у липні 2019 року

219
26.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07411/08-42 Лист01-06/542
Про виплату надбавки за інтенсивність праці у 
липні 2019 року Романенко Н.А.

220
23.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07240/08-42 Лист01-35/0593
Про звільнення Варбанської М.В.

221
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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07495/08-20 Лист01-20/0616
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
по видатках на оплату праці

222
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07496/08-20 Лист01-20/0617
Про виділення коштів на співфінансування 
сільських амбулаторій

223
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07497/08-20 Лист01-20/0618
Про виділення коштів на прибудову до Банівської 
ЗОШ

224
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07498/08-20 Лист01-20/0619
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам бюджетних установ району

225
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07499/08-20 Лист01-20/0620
Про виділення коштів на роботи по стяжці підлоги 
в КП "Приморська районна лікарня"

226
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07503/08-22 Лист1714/01-22
Про визначення місць розташування майданчиків 
для здійснення габаритно-вагового контролю

227
12.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07306/08-42 Лист01-34/195
Про погодження звільнення за переводом 
Тислицької О.В.

228
24.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада
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07516/08-22 Лист01.1-16/331
Про приведення узбіч доріг до норм і стандартів

229
26.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольска райрада

07339/08-40 Лист01-19/95
Про направлення підписаного акту 
приймання-передачі земельної ділянки

230
19.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07226/08-22 Лист01-30/0736
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІДЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін у присвоєння поштової адреси

231
26.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07248/08-27 Лист623
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації с.Абрикосівка

232
15.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07249/08-27 Лист624
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації с.Роздол

233
15.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07250/08-27 Лист625
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації с.Високе

234
15.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

33



№
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

07251/08-27 Лист626
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації с.Любимівка 

235
15.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07290/08-22 Лист755
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про аварійний стан мосту через річку Арабка

236
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07314/08-22 Лист168
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про завершення ремонту доріг

237
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07321/08-22 Лист01-42/377
НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання ремонту доріг 
Любимівка-Самійлівка-Червоноселівка

238
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07330/08-22 Лист01-48/2013
Про заборону проїзду великовагового транспорту 
по дорогам, що проходять селами громади

239
23.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07372/08-27 Лист01-48/2038
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про розроблення містобудівної документації для 
будівництва малого групового будинку у с. Широке 
для дітей, позбавлених батьківського піклування

240
25.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07373/08-20 Лист1430
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту

241
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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07407/08-26 Лист01-48/2022
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про стан укладання угоди з підрядною 
організацією щодо реконструкції системи опалення

242
25.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07438/08-30 Лист02-01-15/422
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про питання об'єднання територіальної громади

243
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07439/08-30 Лист5-09
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про питання об'єднання територіальної громади

244
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07448/08-26 Лист01-31/485
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про введення в експлуатацію об'єкта будівництва 
"Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка"

245
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07479/08-20 Лист02-26/1568
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про сприяння у погашенні заборгованості зі сплати 
орендної плати ТОВ "Барт-Будсервіс"

246
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07493/08-30 Лист02-29/1076
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про проекти рішень щодо добровільного 
приєднання територіальних громад

247
25.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07534/08-42 Лист594
НОВОДАНИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про скаргу на дії голови Якимівської РДА 
Правосуда О.Є.

248
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів
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07537/08-49 Лист02.1-26/05.1/100
Про підготовку позову для розірвання Договору 
оренди водного об'єкта, укладеного з ТОВ "ВО 
"Рибгосппостач"

249
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07538/08-49 Лист02.1-26/05.1/100
Про підготовку позову для розірвання Договору 
оренди водного об'єкта, укладеного з Новіковим 
С.В.

250
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07539/08-49 Лист02.1-26/05.1/100
Про підготовку позову для розірвання Договору 
оренди водного об'єкта, укладеного з ТОВ 
"Спілка-Полюс"

251
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07540/08-49 Лист02.1-26/05.1/100
Про підготовку позову для розірвання Договору 
оренди водного об'єкта, укладеного з ТОВ "ВО 
"Рибгосппостач"

252
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

07476/08-20 Доповідна запискаб/н
Про розподіл субвенції з державного бюджету

253
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

07533/08-31 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу на проведення закупівлі за 
предметом "Віконні блоки" шляхом укладання 
прямого договору

254
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

07315/08-50 Доповідна запискаб/н
Про порушення виконавської дисципліни

255
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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07487/08-20 Доповідна запискаб/н
Про співфінансування з місцевих бюджетів 
будівництва об'єктів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості

256
30.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07456/08-20 Лист07.3-08/5076
Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

257
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07262/08-40 Лист944/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

258
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07263/08-40 Лист943/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

259
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07264/08-40 Лист949/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

260
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07265/08-40 Лист948/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

261
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07266/08-40 Лист947/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

262
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07267/08-40 Лист946/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

263
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07268/08-40 Лист945/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки

264
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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07349/08-40 Лист983/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки ,що знаходиться за 
адресою м.Запоріжжя ,вул. Брянська, 23

265
24.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07350/08-40 Лист984/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки, що знаходиться за 
адресою м.Запоріжжя , 
вул.Привокзальна(Луначарського) , 13.

266
24.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07445/08-40 Лист1014/05/14-2019
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

267
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07446/08-40 Лист1013/05/14-2019
Про повернення пакетів документів щодо передачі 
земельних ділянок

268
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07556/08-40 Лист1032/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Посадочна, 3 в м.Запоріжжі 

269
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07557/08-40 Лист1034/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Істоміна, 3 в м.Запоріжжі 

270
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07558/08-40 Лист1035/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Верхня, 2 в м.Запоріжжі 

271
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07559/08-40 Лист1036/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Космічна, 40 в м.Запоріжжі 

272
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07560/08-40 Лист1037/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Возз'єднання України, 30 в 
м.Запоріжжі 

273
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07561/08-40 Лист1038/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Возз'єднання України, 32 в 
м.Запоріжжі 

274
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07562/08-40 Лист1039/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Посадочна, 4-а в м.Запоріжжі 

275
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07563/08-40 Лист1040/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Олександрівська (Дзержинського), 
2-а в м.Запоріжжі 

276
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07564/08-40 Лист1041/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. О. Матросова, 29 в м.Запоріжжі 

277
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07565/08-40 Лист1042/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по просп. Соборному (Леніна), 191 в 
м.Запоріжжі 

278
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07566/08-40 Лист1043/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Оріхівська бухта, 23-а в 
м.Запоріжжі 

279
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07567/08-40 Лист1044/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Є. Щедрович (Клари Цеткін), 8 в 
м.Запоріжжі 

280
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07568/08-40 Лист1045/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. 8 Березня, 31 в м.Запоріжжі 

281
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07570/08-40 Лист1030/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Незалежної України (40 років 
Радянської України), 56 в м.Запоріжжі 

282
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07571/08-40 Лист1023/05/14-2019
Про внесення змін щодо визначення форми 
власності земельних ділянок

283
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління статистики

07252/08-40 Лист19-12/943/05-19
Про надання земельної ділянки у постійне 
користування

284
22.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07305/08-19 Лист03-07/975/05-19
Про проведення підготовчих робіт до 
Всеукраїнського перепису населення

285
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

07316/08-46 Лист12.2-20/5008
Про стан додержання законодавства при державній 
реєстрації нормативно-правових актів за І півріччя 
2019 року

286
17.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07405/08-46 Лист12.1-19/5238
Про направлення довідки про результати спільної 
планової цільової перевірки стану правової роботи 
та систематизації законодавства в Чернігівській 
райдержадміністрації

287
25.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07470/08-21 Лист12.1-19/5320
Про передачу державного майна на площі Пушкіна, 
4 у м. Запоріжжі

288
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

07343/08-49 Лист22-ц/807/2558/1
Про апеляційну скаргу Чипчева В.В.

289
19.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07408/08-49 Лист325/329/19
Про виклик на судове засідання в справі про 
встановлення земельного сервітуту 18.09.2019

290
23.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

40
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07241/08-48 Лист1399/2
Про перевірку стану організації та ведення 
військового обліку призовників КП 
"Житлосервіс-2А" Бердянської міської ради

291
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07242/08-48 Лист1400/2
Про перевірку стану організації та ведення 
військового обліку призовників ТОВ "Аскет 
Шиппінг"

292
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07429/08-46 ЛистМЗ4/2
Про результати перевірки організації та ведення 
військового обліку у КП "Преславський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

293
25.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07345/08-49 Лист280/1134/19/303
Про копію ухвали суду у справі за позовом ДОР 
Гришина Я.В.

294
19.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

07387/08-39 Лист1-2-6/3582-19
Про надання інформації щодо виконання програми, 
визначеної меморандумом про співробітництво у 
сфері рибного господарства

295
25.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07431/08-39 Лист2-2-6/3034-19
Про результати рибоохоронних заходів за червень 
2019 року

296
27.06.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07472/08-40 Лист1-3-6/3528-19
Про розірвання договорів оренди водних об'єктів та 
земельних ділянок водного фонду для рибництва

297
23.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07269/08-40 Лист10/7-21
МВС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ
Про передачу земельної ділянки

298
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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07270/08-40 Лист10/7-22
МВС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про передачу земельної ділянки

299
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07271/08-40 Лист14/32
МВС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про передачу земельної ділянки

300
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07272/08-40 Лист14/29
МВС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про передачу земельної ділянки

301
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07273/08-40 Лист14/30
МВС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про передачу земельної ділянки

302
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07274/08-40 Лист14/31
МВС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про передачу земельної ділянки

303
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07275/08-40 Лист14/33
МВС УКРАЇНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про передачу земельної ділянки

304
18.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07309/08-46 Лист3868/75-2019-С
ТОКМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 
ЗАП.ОБЛ.
Про надання інформації щодо отримання ліцензії 
на утилізацію небезпечних відходів Токмацькою 
філією ДП "Укрветсанзавод"

305
10.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07310/08-46 Лист3870/75-2019-С
ТОКМАЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП В 
ЗАП.ОБЛ.
Про надання інформації щодо отримання ліцензії 
на утилізацію небезпечних відходів та проходження 
спеціалізованих навчань Токмацькою філією ДП 
"Укрветсанзавод"

306
10.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07311/08-48 Лист823
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про погодження нарядів на поставку техніки 
національної економіки під час мобілізації

307
22.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07375/08-49 Лист15718-4-16.17.-3
ЗАПОРІЗЬКИЙ РВ ДВС ГТУЮ В ЗАП. ОБЛ.
Про стягнення з Натарової Л.В. витрат виконавчого 
провадження

308
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07376/08-49 Лист15719-4-16.17-3
ЗАПОРІЗЬКИЙ РВ ДВС ГТУЮ В ЗАП. ОБЛ.
Про стягнення з Натарової Л.В. виконавчого збору

309
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07447/08-40 Лист14/34
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Про повернення пакетів документів щодо передачі 
земельних ділянок

310
29.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07542/08-40 Лист14/47
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою 
м.Мелітополь,вул.Петра Дорошенка,1

311
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07543/08-40 Лист14/45
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою 
м.Запоріжжя , вул.8 Березня , 31

312
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07544/08-40 Лист211
АВТОГОСПОДАРСТВО ГУМВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Єлизавети Щедрович, 8

313
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07545/08-40 Лист14/46
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Оріхівська бухта,23-а

314
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07546/08-40 Лист14/43
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, просп.Соборний,191

315
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07547/08-40 Лист14/44
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Олександра Матросова,29

316
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07548/08-40 Лист14/42
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Олександрівська, 2-а

317
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07549/08-40 Лист14/41
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Посадочна,4-а

318
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07550/08-40 Лист14/40
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Возз'єднання України, 32

319
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07551/08-40 Лист14/39
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Возз'єднання України, 30

320
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07552/08-40 Лист14/38
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Космічна, 40

321
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07553/08-40 Лист14/37
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Верхня, 2

322
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07554/08-40 Лист14/36
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя,вул.Істоміна, 3

323
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07555/08-40 Лист14/35
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою м. 
Запоріжжя, вул.Посадочна, 3

324
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07569/08-40 Лист1046/05/14-2019
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАП.ОБЛ.
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. П.Дорошенка (Горького), 1 в 
м.Мелітополі

325
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Прокуратура

07236/08-46 Лист37/4-р
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА (ТОВ 
"Александр-Агро 2")
Про дії голови Оріхівської райдержадміністрації

326
01.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07530/08-46 Лист36-4337вих19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання документів з питань поновлення 
договору оренди земельної ділянки ФОП Медюк 
Є.С. та Гущиним І.М.

327
29.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07532/08-46 Лист6615вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про надання інформації щодо захисних споруд 
цивільного захисту

328
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07232/08-46 Лист05/1-787вих-19
Про надання інформації щодо захисних споруд 
цивільного захисту

329
19.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07358/08-46 Лист05/1-849вих-19
Про надання інформації щодо стану використання 
та охорони навколишнього природного середовища

330
24.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07474/08-46 Лист05/1-2081-18
Про вжиття заходів до державної реєстрації права 
державної власності на земельну ділянку Лісун 
О.П.

331
26.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

07519/08-40 Лист10/7-24
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ
Про передачу земельної ділянки по вул. Перемоги, 
96 у м.Запоріжжі

332
31.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07541/08-40 Листб/н
УПРАВЛІННЯ ПО БОРОТЬБІ З 
ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ УМВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою 
м.Запоріжжя ,  вул.Незалежної України,56

333
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07340/08-46 Лист10839/41/32/03-2
Про можливість облаштування автобусної зупинки 
біля с. Кушугум Запорізького р-ну

334
22.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07518/08-40 Лист11288/41/32/201
Про передачу земельної ділянки по вул. Перемоги, 
96 у м.Запоріжжі

335
30.07.2019від

№
від 31.07.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07427/08-46 Лист59/3/2-1168нт
Про надання інформації стосовно Захожого Д.П. та 
Горбенко Т.М.

336
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07436/08-46 Лист59/6/1-1053нт
Про закупівлю медичного обладнання

337
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07437/08-46 Лист59/19/1-825нт
Про припинення постачання електроенергії у 
м.Василівка та м.Бердянськ

338
26.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07430/08-43 Лист04-08-09-15/334
Про нагородження Павлика С.М. (та інші)

339
24.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

07302/08-21 Лист31767/26/24-19
Про виділення приміщення на умовах позички

340
23.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07235/08-45 Лист21-28-6678
Про надання програмно-апаратних засобів 
ідентифікації

341
17.07.2019від

№
від 22.07.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів
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07307/08-23 Лист13.1.3/4785-19
Про збереження врожаю сільськогосподарських 
культур від шкідників

342
13.07.2019від

№
від 23.07.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

07401/08-51 Лист193/19
ДП "ДЕРЖАВНЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про зміну юридичної адреси

343
26.07.2019від

№
від 26.07.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

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

07377/08-26 Лист7669/21/7-19
Про надання інформації щодо відповідності 
Ліцензійним умовам з виробництва та 
транспортування теплової енергії ТОВ 
"ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"

344
22.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07488/08-22 Лист7930/17.1/7-19
Про участь у відкритому слуханні з питань 
Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 01.08.2019 (м. Київ)

345
29.07.2019від

№
від 30.07.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

07370/08-31 Лист72/40/22-19
Про участь у навчанні на тему "Державні закупівлі" 
06-15.11.2019 (м. Гаага та м. Лейден, Нідерланди)

346
23.07.2019від

№
від 25.07.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Національне антикорупційне бюро України

07424/08-47 Лист0411-111/24140
Про надання інформації щодо погодження 
кандидатур на посаду голови правління ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

347
23.07.2019від

№
від 29.07.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

07329/08-21 Лист1784/02.0-7.1
Про участь у україно-казахстанському 
бізнес-форумі "Україна - Казахстан, Центральна 
Азія" 05.09.2019 (м. Нур-Султан, Казахстан"

348
16.07.2019від

№
від 24.07.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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