
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.08.19 по 09.08.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

07573/08-28 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про внесення змін до обласної Програми 
виконання завдань і заходів Державної цільової 
програми "Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права осіб з інвалідністю" на період 
до 2020 року, затвердженої рішенням облради від 
22.11.2012 №18, зі змінами

1
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07621/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної політики)
Про нагородження Малицької Н.Г. (та інші)

2
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07638/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про підготовку до проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів на міжміських і приміських 
автобусних маршрутах загального користування

3
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07653/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Бойко С.О. (та інші)

4
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07663/08-28 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про внесення змін до Заходів Комплексної 
обласної програми з оздоровлення та відпочинку 
дітей... на 2020-2021 роки

5
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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07664/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Гречаному О.А.

6
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07720/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Каплієнко Т.І.

7
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07721/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент інформаційної 
діяльності)
Про нагородження Лаврова С.В.

8
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07790/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору з ТОВ "АРТ-ПРОМ"

9
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

07841/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про перерозподіл асигнувань у 2019 році між 
КПКВК 0913241 та КПКВК 0913111 по загальному 
фонду обласного бюджету

10
09.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ 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

07831/08-01 Закон України2755-VIII
Про внесення змін до статті 9-1 Закону України 
"Про альтернативні джерела енергії" щодо 
врегулювання питання генерації електричної 
енергії приватними домогосподарствами

11
11.07.2019від

№
від 09.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07832/08-01 Закон України2754-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення доступу до 
інфраструктури зарядних станцій для 
електромобілів

12
11.07.2019від

№
від 09.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07833/08-01 Закон України2753-VIII
Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави 
Ізраїль

13
11.07.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07617/08-08 Депутатське звернення04-15/12-422(13
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про утилізацію небезпечних відходів на території 
Бердянського району

14
29.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07731/08-15 Лист3784.2/19/25.4
Про надання інформації у сфері торгівлі людьми

15
26.07.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07655/08-37 Лист30.0719/ВПЛ/Зп
ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА"
Про сприяння у проведенні фотоконкурсу "Вікі 
любить пам'ятки"

16
30.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07694/08-20 Лист300702
ГО "ФОРУМ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА"
Про порядок подання інвестиційних проектів 
Всеукраїнського громадського бюджету

17
30.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07574/08-41 Листб/н
ПРОГРАМА "U-LEAD З ЄВРОПОЮ"
Про сприяння візитам регіональних спеціалістів до 
ЦНАПів в об'єднаних територіальних громадах 
(12-13.08.2019)

18
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07575/08-41 ЛистUNDP/2019/07/6
ПРОГРАМА З ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ 
МИРУ, ПРООН В УКРАЇНІ
Про участь у технічному візиті 20-21.08.2019

19
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07752/08-22 Лист0190/0608
КОМПАНІЯ REMEKS
Про придбання металоконструкцій для закінчення 
будівництва мостового переходу

20
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Заявник

07599/08-40 Листб/н
ГР. СТЕФАНИШИН С.М.
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

21
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07629/08-40 Листб/н
ГР. ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про затвердження проекту землеустрою

22
31.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07748/08-40 Листб/н
ГР. БОРСУК С.Л.
Про надання земельної ділянки в оренду

23
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07622/08-39 Лист089-08
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ"
Про проведення виставки обладнання для збору та 
переробки відходів 08-09.10.2019 (м. Київ)

24
01.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07647/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "АТП 
АСА"

25
23.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07651/08-22 Лист1657/3300
ВП "ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС"
Про виконання інвестиційних програм у сфері 
теплопостачання

26
29.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4
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07660/08-22 Лист96
ТОВ "ЛЕКС СТАТУС"
Про проведення енергоаудиту будівель

27
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07671/08-37 Лист108
ТОВ "СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК"
Про участь у Сорочинськиму ярмарку 20.08.2019

28
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07673/08-51 Лист4270/133
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ТЕЗІС"
Про підписання Акту здавання-приймання послуг

29
30.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

07690/08-34 Лист124/19
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ
Про проведення Кубку України зі спортивного 
гірського туризму 03-06.10.2019 (м. Запоріжжя)

30
01.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07693/08-22 Лист715
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та напрямів 
реалізації скрапленого газу

31
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07696/08-32 Лист13/699-Ф
ТОВ "ОПТІМЕДІА"
Про участь у конкурсі "Розумним Бути Модно"

32
01.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

07711/08-39 Лист22/08
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
Про результати вимірювання стану повітря

33
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07730/08-42 Лист201/19
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"
Про призначення Петрущенка Д.П.

34
02.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07753/08-22 Лист717
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та напрямів 
реалізації скрапленого газу

35
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5
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07762/08-49 Листб/н
ПРЕДСТАВНИК ТОВ "ФЕНИКС-АВТО" 
ФЕЛЬСЬКИЙ С.Л.
Про відповідь на відзив щодо одностороннього 
розірвання договору незаконним

36
29.07.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07829/08-49 Листб/н
ГРИШИН Я.В.
Про відзив на позовну заяву голови 
облдержадміністрації

37
07.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07845/08-49 Лист908/1740/19
ХАЛАЄВА Г.О.
Про участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції 28.08.2019 за позовом ТОВ 
"Валерія"

38
05.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Посольства, консульства

07726/08-41 Лист6128/17-200-893
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ІТАЛІЙСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про участь делегації області в 
українсько-італійсько-китайському економічному 
форумі у м.Торіно (Італія) 22.10.2019

39
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

07646/08-49 Ухвала910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури

40
26.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07648/08-49 Рішення908/2432/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ суду у справі за позовом ПП "Транзит"

41
18.04.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07773/08-49 Ухвала908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури до ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

42
02.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6
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07806/08-49 Лист640/19815/18
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду на 25.09.2019

43
29.07.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07814/08-49 Ухвала908/924/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ 
"Агрофірма "Щедрий лан"

44
02.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07815/08-49 Ухвала908/1255/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за заявою ТОВ 
"Феникс-Авто"

45
02.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07816/08-49 Ухвала910/8271/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА суду у справі за позовом ДП "НАЕК 
"Енергоатом"

46
01.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07864/08-49 Рішення908/290/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ суду у справі за позовом ДП 
"Запорізький експертно-технічний центр 
держпраці"

47
26.06.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

07572/08-28 Листб/н
БО "БФ "СТАБІЛІЗЕЙШН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ"
Про оголошення конкурсу в рамках проекту 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

48
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07600/08-06 Доручення6271/133/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю у розрізі регіонів за 
2018 рік

49
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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07601/08-06 Доручення23074/4/1-19
(В. Кістіон) Про результати аудиту ефективності 
використання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг

50
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07602/08-03 Постанова681
Про оптимізацію надання адміністративних послуг 
у сфері пенсійного забезпечення

51
17.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07603/08-03 Постанова676
Про Єдину інформаційно-аналітичну систему 
управління соціальною підтримкою населення 
України (E-SOCIAL)

52
17.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07623/08-17 Лист15678/0/2-19
(С. Дехтяренко) ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про утилізацію небезпечних хімічних залишків

53
01.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07632/08-06 Доручення21765/1/1-19
(С. Кубів) Про виконання показників фінансових 
планів підприємствами державного сектору 
економіки за IV квартал 2018 року та 2018 рік

54
17.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07666/08-04 Витяг з протоколуВП 23
(С. Кубів) 32. Про проект розпорядження КМУ 
"Про вилучення та передачу земельної ділянки в 
оренду із зміною її цільового призначення"

55
25.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07699/08-06 Доручення27273/46/1-18
(П. Розенко) Про забезпечення громадян 
лікарськими засобами та медичними виробами, а 
також реформування первинної ланки надання 
медичної допомоги

56
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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07700/08-06 Доручення48689/292/1-12
(С. Кубів) Про організаційні питання 
функціонування центрів надання адміністративних 
послуг

57
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07701/08-06 Доручення26221/1/1-19
(Г. Пліс) Про забезпечення діяльності 
Великобілозерської районної ради

58
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07702/08-06 Доручення6271/133/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю за 2018 рік

59
01.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07704/08-17 Лист15744/0/2-19
(В. Федорчук) Про проблемні питання болгарської 
національної меншини

60
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07705/08-03 Розпорядження500-р
Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

61
10.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07763/08-04 Протокол селекторної 
наради

26877/0/1-19
(Г. Зубко) Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2019/20 року і 
забезпечення його сталого проходження

62
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07766/08-17 Лист15977/0/2-19
(В. Федорчук) ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію міжнародної культурно-освітньої 
поїздки "Європейські цінності й орієнтири у 
системах освіти, культури, охорони здоров'я, 
соціальної політики" 08-18.10.2019

63
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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07797/08-06 Доручення21604/1/1-19
(В. Гройсман) Про удосконалення взаємодії органів 
виконавчої влади з громадськими радами

64
26.06.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07798/08-06 Доручення26607/1/1-19
(С. Кубів) Про підвищення ефективності 
використання бюджетних коштів у сфері освіти та 
науки

65
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07803/08-06 Доручення26422/1/1-19
(С. Кубів) Про проведення командно-штабного 
навчання з територіальної оборони 03-05.09.2019

66
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07804/08-17 Лист16130/0/2-19
(С. Дехтяренко) КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" 
БМР
Про виділення коштів у 2019 році з Державного 
бюджету для ліквідації аварійної ситуації

67
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07805/08-03 Постанова689
Про питання проведення моніторингу наркотичної 
та алкогольної ситуації в Україні

68
10.07.2019від

№
від 08.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07851/08-17 Лист16385/0/2-19
(В. Федорчук) Про проведення регіонального 
семінару-тренінгу 27-28.08.2019

69
09.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07853/08-06 Доручення26795/1/1-19
(С. Кубів) Про результати оцінок функціонування 
систем внутрішнього аудиту

70
09.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07854/08-17 Лист16235/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у липні 2019 року

71
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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07855/08-03 Постанова690
Про затвердження Правил надання послуг з 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення і типових 
договорів про надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення

72
05.07.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

07826/08-22 Лист01/29714
НАК "УКРЕНЕРГО"
Про участь у відкритому обговоренні проекту змін 
до інвестиційної програми ПАТ "НЕК "Укренерго" 
15.08.2019

73
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

07677/08-22 Лист26-4806/1.17-19
Про газопостачання

74
01.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07738/08-21 Лист3213-06/32394-0
Про визначення уповноваженого органу управління 
нерухомим майном по вул. Піонерській, 59, у м. 
Бердянську

75
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07767/08-37 Лист4502-06/32528-0
Про спільне представлення туристичного 
потенціалу України на міжнародній виставці UITM 
02-04.10.2019 (м.Київ)
 

76
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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

07801/08-41 Лист4004-08/32679-0
Про перереєстрацію проекту міжнародної технічної 
допомоги

77
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

07606/08-22 Лист03/29-7386
Про підготовку переліків споживачів щодо 
припинення постачання природного газу

78
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07613/08-22 Лист03/29-7372
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на вересень 2019 року

79
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07614/08-22 Лист03/29-7373
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на вересень 2019 року

80
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07736/08-22 Лист03/31-7523
Про добудову газопроводів

81
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07667/08-41 Лист413/14-194/087-
Про Міжнародну конференцію "Міста, що 
навчаються" 01-03.10.2019 (Колумбія)

82
31.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

07857/08-38 Лист12-05/05
Про розміщення соціальної реклами

83
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07734/08-22 Лист2268/32/14-19
Про надання інформації щодо міжміських та 
приміських автобусних маршрутів

84
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

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

07819/08-20 Лист1105/39/15-19
Про надання пропозицій щодо потреби у 
капітальних видатках

85
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07612/08-34 Лист6026/5.2
Про стан розвитку неолімпійських видів спорту

86
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07765/08-34 Лист6105/14
Про проект календарного плану заходів 
національно-патріотичного виховання на 2020 рік

87
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

07799/08-34 Лист6138/14
Про проведення інтернет-опитування щодо 
вивчення основних складових компетентностей 
фахівців сфери національно-патріотичного 
виховання 

88
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

07672/08-48 Лист343/6131
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про кошти для будівництво інженерних споруд

89
24.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07859/08-32 Лист1/9-505
Про проведення Всеукраїнської конференції 
педагогічних працівників 19.08.2019 (м. Київ)

90
09.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

07605/08-22 Лист03/29-7360
Про підготовку графіка переведення підприємств 
на резервні види палива

91
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07576/08-19 Лист8/36/2469-19
Про розрахунок індексу регіонального людського 
розвитку

92
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07607/08-25 Лист7/14/12395-19
Про надання інформації щодо публічного 
управління у галузі будівництва

93
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

07615/08-20 Лист7/19.4/12379-19
Про використання субвенції на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості

94
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07624/08-26 Лист7/10.1/12467-19
Про Зміни і доповнення до Галузевої угоди на 
2017-2021 роки

95
01.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07709/08-30 Лист7/34/12585-19
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про визнання спроможними об'єднаних 
територіальних громад"

96
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

07735/08-41 Лист7/36/12680-19
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового статуту об'єднання 
єврорегіонального співробітництва"

97
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07749/08-41 Лист7/12/12541-19
Про підготовку до Другого форуму регіонів 
України та Республіки Білорусь 15.08.2019 (м. 
Київ)

98
02.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07759/08-21 Лист7/19.8/12780-19
Про надання інформації щодо реалізованих 
проектів по розбудові мережі ЦНАП

99
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ 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

07764/08-20 Лист7/15.1/11571-19
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Деякі питання визначення вартості житла при 
плануванні обсягів державних інвестицій та 
визначенні розміру державної підтримки, що 
спрямовуються на будівництво (придбання) житла 
для окремих категорій громадян"

100
17.07.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07788/08-27 Лист7/14/12839-19
Про надання інформації щодо публічного 
управління в галузі будівництва

101
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

07795/08-19 Лист7/19.3/12845-19
Про надання інформації щодо чисельності 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

102
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07847/08-32 Лист7/19.3/12922-19
Про надання інформації щодо проведення 
будівельних робіт у закладах освіти

103
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

07848/08-19 Лист7/36.2/12983-19
Про участь у воркшопі з розробки публічних 
консультацій 19.08.2019 (м. Київ)

104
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ паперовий паперова

07850/08-25 Лист7/300/12924-19
Про надання інформації щодо об'єктів 
незавершеного будівництва, що за класом наслідків 
належать до об'єктів СС2 та СС3

105
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07634/08-28 Лист5539/0/2-19/29
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про внесення змін до положень деяких 
Указів Президента України"

106
20.03.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07707/08-36 Лист14290/0/2-19/57
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо усиновлення"

107
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07708/08-28 Лист14283/0/2-19/61
Про затвердження Порядку надання соціальних 
послуг особам з інвалідністю та особам похилого 
віку, які страждають на психічні розлади

108
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07710/08-35 Лист14253/0/2-19/61
Про надання пропозицій до проекту Методичних 
рекомендацій стосовно особливостей надання 
послуг та обслуговування дітей з інтелектуальними 
порушеннями та психічними розладами

109
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07743/08-28 Лист14351/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

110
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07779/08-35 Лист14465/0/2-19/25
Про протокольне рішення засідання Національної 
Ради з питань раннього втручання 

111
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

07849/08-20 Лист14589/0/2-19/37
Про надання інформації в рамках реалізації 
Порядку надання субвенції на придбання житла для 
дітей-сиріт

112
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07852/08-28 Лист14629/0/2-19/51
Про виконання Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні та культурні права 

113
09.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07858/08-28 Лист14598/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

114
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07741/08-20 Лист33030-07-5/1998
Про результати оцінок функціонування систем 
внутрішнього аудиту

115
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07782/08-20 Лист07030-05-5/2014
Про фінансування на відзначення 28-ї річниці 
незалежності України

116
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07807/08-43 Лист01-1863/43-1
Про нагородження Лукаша Л.В.

117
01.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07658/08-22 Лист10017/03-32/03
Про погодження зупинки громадського транспорту 
у м.Запоріжжі

118
30.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07810/08-43 Лист02-68/649-4
Про нагородження Донець І.Ф.

119
01.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

07668/08-26 Лист01-1869/33-1
Про заборгованість за покупну воду

120
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька міська рада

07591/08-31 Лист01.01-21/1836
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Про закупівлю послуг з організації харчування 
дітей у навчальних закладах м.Запоріжжя

121
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

07678/08-43 Лист1228/01-11
Про нагородження Ярмака С.О.

122
31.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

07751/08-22 Лист2041/02-08
Про ремонт мосту на дорозі Т-0401 
Дніпро-Василівка-Покровське-Гуляйполе-Пологи-
Мелітополь

123
29.07.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

07842/08-43 Лист01-34/2069
Про нагородження Алавацької І.В.

124
06.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07626/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ДУДКА В.І.
Про включення пропозиції щодо реконструкції 
свердловини №11 в смт Михайлівка

125
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07757/08-08 Депутатське звернення06/08/19-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про питання фінансування обласної Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки... на 2017-2021 роки

126
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

07616/08-54 Лист3454/01-27
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про соціальний захист дітей війни

127
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07657/08-54 Лист3423/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про неможливість розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Садовій в с.Широке

128
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07813/08-54 Лист3528/01-32
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про стан дотримання режиму охорони та 
використання об'єктів природно-заповідного фонду

129
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
18
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07639/08-08 Депутатське звернення442
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо фінансування заходів

130
31.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07656/08-08 Депутатське звернення443
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.07.2019

131
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07703/08-54 Лист76
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про засідання постійної комісії 07.08.2019

132
01.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07717/08-54 Лист77
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про засідання постійної комісії 07.08.2019

133
01.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07758/08-08 Депутатське звернення445
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
06.08.2019

134
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07860/08-08 Депутатське звернення81
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про включення до програми "Питна вода 
Запорізької області" об'єкту "Капітальний ремонт 
артезіанської свердловини № 13"

135
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07745/08-22 Лист69005.2-Сл-1067
Про участь у обговоренні проекту структури 
тарифу на послуги розподілу природного газу на 
2019 рік 14.08.2019

136
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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"Запоріжжяобленерго"

07579/08-22 Лист001-068/12778
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за енергоносії

137
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07580/08-22 Лист001-068/12829
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за енергоносії

138
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07581/08-22 Лист001-068/12907
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за енергоносії

139
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07679/08-22 Лист001-68/13063
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за енергоносії

140
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07716/08-43 Лист001-03/13008
Про нагородження Полякова О.В.

141
01.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07760/08-22 Лист001-068/13163
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за електроносії

142
05.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07784/08-43 Лист1/09-17-711
Про нагородження Ніколаєнко Л.І. та Васіна М.Л.

143
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький  облавтодор"

07662/08-50 Лист10/770
Про введення режиму роботи з неповним робочим 
тижнем

144
31.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07838/08-40 Лист02-06-08/39
Про визначення форми власності на земельну 
ділянку по вул. Січ, 1А на  о.Хортиця

145
06.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07793/08-22 Лист06/13-1237
Про видачу акту відповідності схеми 
електроживлення ТОВ "ЗТМК"

146
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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Військові частини

07594/08-46 Лист3/33/25-1733
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про доцільність несення служби по охороні 
Запорізької ОДА

147
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07595/08-48 Лист3/33/25-1724
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про оптимізацію та ефективність залучення сил та 
засобів Національної гвардії України

148
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07596/08-48 Лист3/33/25-1685
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про припинення несення служби по охороні греблі 
Дніпровської ГЕС

149
26.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07825/08-48 Лист3/33/25-1842
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про припинення завдань служби на греблі 
Дніпровської ГЕС

150
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07861/08-48 Лист101/1177
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про використання коштів обласної Програми 
сприяння розвитку матеріально-технічної бази 
військових частин... на 2017-2021 роки

151
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07862/08-40 Лист3/29/29/2-1866
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про передачу земельної ділянки

152
05.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька АЕС

07684/08-49 Лист28-23/16881
Про клопотання щодо долучення додаткових 
доказів по справі №280/388/19

153
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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07582/08-48 Лист550
ДП " ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ"
Про перенесення строків виконання 
мобілізаційного плану

154
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07583/08-48 Лист914
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про перенесення строків виконання 
мобілізаційного плану

155
29.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07585/08-43 Лист2005524
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Іовова Ю.В. та Переверзєва 
О.О.

156
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07586/08-43 Лист3/01-122
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Хоміка О.М.

157
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07636/08-40 Лист189-08/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання роз'яснення щодо збільшення 
відсоткової ставки зі сплати земельного податку

158
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07640/08-22 Лист01/190
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

159
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07654/08-22 Лист132
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про зауваження обласної робочої групи з контролю 
за господарською діяльністю, пов'язаною з 
металобрухтом

160
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07674/08-43 Лист931
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Гарагулі П.М. та Леня І.В.

161
31.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07712/08-22 Лист134
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про обстеження підприємства щодо заготівлі та 
переробки брухту кольорових металів

162
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07722/08-43 Лист01/01-04/946
ТОВ "СП ЮКОЙЛ"
Про нагородження Гридасова Ю.В.

163
02.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07724/08-22 Лист86
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про підвищення тарифу на перевезення пасажирів

164
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07794/08-22 Лист021
ТОВ "АТП-12307"
Про закриття маршруту в сел. Садове

165
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07811/08-40 Лист01-21/426
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

166
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07812/08-40 Лист01-21/427
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

167
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07840/08-22 Лист17/08/2019
ТОВ "ВКП "ТЕХНО ПРОМ"
Про проведення повторного моніторингу 
підприємства у сфері діяльності з металобрухтом

168
09.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07844/08-49 Лист53
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСВІТ"
Про заперечення на позовну заяву ТОВ "АТП 
АСА"

169
07.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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07593/08-22 Лист01/0628
ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ-2"
Про сприяння щодо затвердження проекту 
реконструкції доріг в с.Ботієве

170
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07598/08-22 Лист115
ТОВ "ТЕХНОПРОМРЕСУРС"
Про обстеження підприємства щодо діяльності з 
металобрухтом

171
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07608/08-40 Лист63/0417
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про повернення земельної ділянки

172
22.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07609/08-40 Лист64/0418
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про повернення земельної ділянки

173
22.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07610/08-40 Лист62/0416
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про повернення земельної ділянки

174
22.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07620/08-43 Листб/н
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Євдокимова В.О.

175
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07627/08-40 Лист2037
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про розгляд земельних питань на засіданні 
координаційної робочої групи з питань державної 
реєстрації земельних ділянок

176
31.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07725/08-30 Лист89/08
ЗБФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про проведення інтерактивної дискусійної 
платформи 16.08.2019 (м.Запоріжжя)

177
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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07746/08-19 Лист55-05/08
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про визначення кандидатур до складу Наглядової 
ради 

178
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

07688/08-25 Лист06/1085
Про розробку проектно-кошторисної документації 
по водогону на с. Степанівка Перша

179
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07597/08-43 Лист02
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про нагородження Мазепи І.В. (та інших)

180
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07611/08-43 Лист91
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Гончаренко Г.А. (та інші)

181
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07669/08-39 Лист02/08-1/2019
ЕКО КОАЛІЦІЯ ЗАПОРІЖЖЯ
Про участь у круглому столі з питань екологічного 
моніторингу 07.08.2019 (м. Запоріжжя)

182
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

07680/08-44 Лист86
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ М. 
ЕНЕРГОДАР"
Про звернення щодо складної ситуації у місті 
Енергодар

183
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07775/08-43 Лист92
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "СОЛДАТСЬКИЙ 
ПРИВАЛ"
Про нагородження Іванової Н.І. (та інші)

184
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07865/08-28 Лист125
ГО ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Про фінансування громадської організації

185
07.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07628/08-26 Лист9738/19/03
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про робочі проекти з реконструкції водопроводів

186
31.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07839/08-43 Лист4248
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про нагородження Щорба Г.В. та Завгороднього 
К.М.

187
07.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи культури

07824/08-25 Лист01/151
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про недоліки робіт з реконструкції по об'єкту 
"Будівля обласної філармонії"

188
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07589/08-20 Лист4235
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР 
Про повернення коштів на закупівлю обладнання

189
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07590/08-20 Лист4236
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР 
Про виділення додаткових коштів на проведення 
гемодіалізу

190
31.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07770/08-33 Лист4377
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про створення реперфузійного центру

191
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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07783/08-33 Лист4383
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про визначення механізму забезпечення 
витратними матеріалами для діалізу медичних 
установ

192
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07809/08-43 Лист898/4.1
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Про нагородження Гречаного О.А.

193
01.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

07670/08-43 Лист35-113/2798
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про присвоєння почесного звання Слиньку Г.І.

194
19.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07822/08-22 Лист35-01/3006
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про підписання акту здачі-приймання 
науково-дослідної роботи у сфері організації 
перевезення пасажирів

195
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

07737/08-37 Лист06-37/3088/1
Про участь у Міжнародній туристичній 
виставці-ярмарку "Тур'євроцентр-Закарпаття 2019 " 
19.09.2019 (м.Ужгород)

196
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07631/08-16 Лист04-01/729
(С. Трофімов) ДЕПУТАТ ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАХНІЙ С.А.
Про напрями політики у сферах виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, інвестицій тощо

197
30.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07830/08-16 Лист41-01/31
(К. Тимошенко) Про впровадження проекту "25 
магнітів"

198
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

07836/08-16 Лист04-01/819
(С. Трофімов) Про зняття з контролю виконання 
завдань протокольного рішення за результатами 
засідання Ради регіонального розвитку від 
20.03.2017

199
07.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

07715/08-22 Лист01.116/0574
Про ремонт автодороги Т08-19 Більмак до а/д М 14

200
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07821/08-20 Лист01.1-19/0288
Про надання результатів перевірки відділу освіти, 
культури і туризму, молоді і спорту 
Великобілозерської РДА

201
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07652/08-40 Лист01-32/0749
Про надання роз'яснення щодо визначення якості 
грунтів земельних ділянок ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

202
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07755/08-27 Лист180/01-25
Про визначення та врахування державних інтересів 
під час розроблення містобудівної документації

203
25.07.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07818/08-20 Лист05-05/0553
Про визначення розпорядника коштів

204
06.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07729/08-42 Лист02-57/85-к
Про погодження звільнення Фатєєвої Н.Г.

205
30.07.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07733/08-20 Лист02-39/0359
Про виділення асигнувань на утримання 
райдержадміністрації

206
29.07.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07769/08-42 Лист01-01-25/0540
Про погодження звільнення Прохорова Г.С.

207
05.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07796/08-42 Лист01-24/429
Про погодження звільнення Пересипкіної Т.С.

208
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07686/08-20 Лист01-33/0505
Про забезпечення видатками на виплату заробітної 
плати

209
18.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07687/08-26 Лист01-47/0493
Про проведення перерахунків по сплаті за 
житлово-комунальні послуги

210
16.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07785/08-22 Лист01-43/0549
Про ремонт дороги Т-04-01 Дніпро - Васильківка - 
Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь

211
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07754/08-22 Лист01-24/0660
Про надання кандидатури до складу мобільної 
групи з питань перевірки роботи вантажного 
великовагового транспорту

212
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07808/08-43 Лист01-35/0673
Про нагородження Бучакчийського В.В.

213
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07635/08-22 Лист01-36/212
Про аварійний стан автодороги С081701 Новгород- 
(Н-08)

214
31.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

07630/08-26 Лист01-23/99
Про передачу очисних споруд с.Фруктове до 
комунальної власності

215
24.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07584/08-20 Лист427/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для завершення 
реконструкції будівлі під дитячий садок

216
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07625/08-45 Лист01-07/412
ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

217
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07665/08-20 Лист01-19/133
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про включення бюджету Розівської територіальної 
громади на прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом

218
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

07689/08-21 Лист460
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про дозвіл на виготовлення кадастрового номеру 
на гідротехнічну споруду №4

219
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

07695/08-40 Лист06-21/1260
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про розширення площі водного об'єкту

220
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07728/08-22 Лист333
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виконання ямкового ремонту доріг

221
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07750/08-20 Лист01-19/134
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про включення громади до проекту Державного 
бюджету на 2020 рік з прямими міжбюджетними 
відносинами

222
02.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07772/08-45 Лист02-29/1128
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення додаткових виборів депутатів 
сільської ради

223
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07837/08-20 Лист1265/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про зняття банківського обладнання

224
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07843/08-27 Лист405
ЗЕЛЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін в Перспективний план 
формування територій громад Запорізької області

225
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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07863/08-20 Лист364/01-22
ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію дороги та 
мосту по вул.Горького в с.Приморське

226
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

07713/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Барановій О.Р. у серпні 2019 року

227
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07714/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Баранової О.Р. за липень 2019 
року

228
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07789/08-20 Доповідна записка28д/04-01
Про надання згоди на здійснення перерозподілу 
видатків спеціального фонду державного бюджету 
на 2019 рік за КПКВК 7781010...

229
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

07846/08-20 Доповідна записка290/04-01
Про проведення позапланового внутрішьного 
аудиту в Мелітопольській РДА

230
09.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

07649/08-49 Лист02.1-26/05.1/101
Про підготовку позову для розірвання Договору 
оренди водного об'єкта, укладеного з Анікіним А.В.

231
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07650/08-49 Лист02.1-26/05.1/101
Про підготовку позову для розірвання Договору 
оренди водного об'єкта, укладеного з Тимофеєвим 
А.В.

232
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі
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07659/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Груши Г.С. та Грабок Т.І.

233
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07827/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки за інтенсивність праці 
Матвіїшиній О.Є. у серпні 2019 року

234
07.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07828/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Матвіїшиної О.Є. за липень 2019 
року

235
07.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

07592/08-22 Доповідна запискаб/н
Про укладання додаткової угоди №3 до Угоди про 
науково-навчальну співпрацю в сфері організації 
перевезень пасажирів автомобільним транспортом 
в Запорізькій області від 04.04.2018

236
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07823/08-22 Доповідна запискаб/н
Про затвердження проєкту паспорту автобусного 
маршруту "Мелітополь (АС-2) - Весняне, ч/з 
Петрівку"

237
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент фінансів

07732/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Медвідя С.М. за липень 2019 
року

238
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

07618/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Бойка А.Ю. за липень 2019 року

239
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07727/08-20 Лист04-09.1-07/5248
Про стан освоєння коштів державного фонду 
регіонального розвитку в 2019 році

240
01.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07768/08-43 Лист03-09.1-07/5358
Про нагородження Дяді Н.Б. (та інші)

241
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07587/08-43 Лист01/5-10/3460
Про нагородження Воронцова Д.О. (та інші)

242
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07835/08-40 Лист725/0/92-19-ЮК/
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про надання документів стосовно земельних 
ділянок

243
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

07719/08-43 Лист09-11-14/4633
Про нагородження Сівової О.В. (та інші)

244
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07643/08-40 Лист1064/05/14-2019
Про передачу у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Брянська, 23 у м. Запоріжжі

245
01.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07771/08-46 Лист7519/6-2019
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про забезпечення режиму охорони об'єктів 
природно-заповідного фонду

246
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07780/08-40 Лист1033/05/14-2019
Про передачу земельної ділянки за адресою: 
м.Запоріжжя, пров.Кузнецький, 11

247
30.07.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

07682/08-49 Ухвала908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
ОДА до ТОВ "Запорожградтранс-1"

248
30.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07683/08-49 Ухвала908/2155/18
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
ОДА до ТОВ "Запорожградтранс-1"

249
30.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07685/08-49 Ухвала908/1740/19
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Валерія"

250
31.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07641/08-48 Лист1498
Про призначення Нестеренка О.В. командувачем 
військ оперативного командування "Схід"

251
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

07792/08-42 Лист1510
Про призначення Нестеренка О.В.

252
02.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

07723/08-43 Лист107-Р
Про нагородження Гридасова Ю.В.

253
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07817/08-49 Лист280/786/19/3213
Про апеляційну скаргу ТОВ "Укрінспецмаш"

254
31.07.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07637/08-46 Лист6967/46/04-2019
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації в рамках розслідування 
злочинних дій Брехар Л.П.

255
02.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

35



№
з/п
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07642/08-40 Лист14/48
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Брянська, 23 у м. 
Запоріжжі

256
01.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07645/08-49 Лист5510/11/19
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про пояснення по справі № 280/1134/19

257
25.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07661/08-22 Лист01-1/444
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на вересень 2019 року

258
01.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07676/08-28 Лист22/806/Фд
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про соціальну допомогу особам, звільненим з 
місць позбавлення волі

259
24.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07692/08-40 Лист1178/01
БЕРДЯНСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку по вул. Земська, 36-А у м.Бердянськ

260
30.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07744/08-40 Лист288
ФІЛІЯ ПАТ "НСТУ" "ЗАПОРІЗЬКА 
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

261
06.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07776/08-40 Лист10/7-27
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ
Про залишення без розгляду звернення щодо 
передачі земельної ділянки по вул. Перемоги, 96 у 
м.Запоріжжі

262
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07781/08-40 Лист23/4
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу земельної ділянки за адресою: 
м.Запоріжжя, пров.Кузнецький, 11

263
30.07.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07791/08-49 Лист19332/2
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про Постанову щодо накладення штрафу на ТОВ 
"ТК "Донрибкомбінат"

264
31.07.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

07619/08-46 Лист31/3-469вих19
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Степаненко А.М.

265
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07633/08-46 Лист50-6174вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо власника земельної 
ділянки із земель запасу Наталівської сільської 
ради

266
29.07.2019від

№
від 02.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07644/08-49 Лист1-710-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив щодо витребування 
земельної ділянки Кулієва В.Е.

267
01.08.2019від

№
від 02.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07698/08-46 Лист37/3-8211вих-19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій положень на об'єкти 
природно-заповідного фонду

268
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07756/08-46 Лист32/2-842вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення 
земельних ділянок ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

269
11.07.2019від

№
від 06.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07577/08-46 Лист05/1-880вих-19
Про надання інформації у сфері діяльності 
автозаправних станцій та автогазозаправних 
пунктів

270
30.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07588/08-46 Лист05/1-908вих-19
Про надання інформації щодо заходів з протидії 
наркоманії

271
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07718/08-46 Лист05/1-931вих-19
Про проведення спільної наради з питань обігу 
наркотичних засобів 07.08.2019

272
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07761/08-49 Лист05/2-2678-19
Про пояснення третьої особи щодо позову ДОР 
Гришина Я.В. щодо визнання протиправним та 
нечинним рішення

273
05.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

07578/08-22 Лист375
СП "ХОРТИЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про проведення ремонту на залізничному переїзді 
185 км (08.08.2019)

274
29.07.2019від

№
від 01.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07747/08-40 Лист19/1163
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

275
01.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07786/08-40 Лист19/1212
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

276
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Форма зберігання 
документа

07787/08-40 Лист19/1213
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

277
07.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

07697/08-46 Лист5392/39/107/01-2
Про надання інформації стосовно Луткової В.А. (та 
інші)

278
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07774/08-49 Лист280/1134/19
Про пояснення по справі за позовом ДОР Гришина 
Я.В.

279
02.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07777/08-40 Лист11706/41/32/201
Про залишення без розгляду звернення щодо 
передачі земельної ділянки по вул. Перемоги, 96 у 
м.Запоріжжі

280
06.08.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07675/08-46 Лист59/3/3-1191нт
Про надання інформації стосовно Чернишенка В.В.

281
29.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07834/08-46 Лист59/3/3-1231нт
Про надання інформації стосовно Примака Є.О.

282
05.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

07681/08-49 Лист04-08-00-17/362
Про пояснення щодо позову ДОР Гришина Я.В.

283
02.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба морського та річкового транспорту України

07742/08-22 Лист1600/07/14-19
Про можливість безоплатної передачі суден на 
баланс державних підприємств, установ, 
організацій

284
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
39
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07706/08-29 Лист16-11084/161
Про підготовку матеріалів до засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС

285
05.08.2019від

№
від 05.08.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

07856/08-29 Лист16-11346/162
Про проведення навчально-методичного збору 
03-04.10.2019

286
08.08.2019від

№
від 09.08.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна судова адміністрація

07820/08-21 Лист14-20133/19
Про передачу нерухомого майна по вул. Пушкіна, 
95 у м.Мелітополі

287
06.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

07691/08-22 Лист8507/9/28-10-47-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо обстеження ТОВ 
"Корас Мет"

288
31.07.2019від

№
від 05.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07778/08-20 Лист6007/9/28-10-07-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків з 
місцевими бюджетами

289
23.05.2019від

№
від 07.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07740/08-22 Лист83-01/18/5-19
Про сприяння у наданні інформації щодо тарифів 
на теплову енергію, вироблену з використанням 
природного газу

290
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07800/08-22 Лист84-01/11/5-19
Про збільшення фінансування місцевих програм 
енергоефективності

291
08.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний банк України

40
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07739/08-40 Лист61-0016/40291
Про припинення права користування земельними 
ділянками у м. Запоріжжі

292
05.08.2019від

№
від 06.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

07604/08-38 Лист1462/2.3-07-19
Про інформаційні матеріали до відзначення Дня 
Державного Прапора та Дня незалежності України 

293
01.08.2019від

№
від 01.08.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

07802/08-37 Лист1522/4.1-06-19
Про інформаційну підтримку презентації проекту 
"Пісні Української революції" 21.08.2019 
(м.Запоріжжя)

294
07.08.2019від

№
від 08.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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