
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.08.19 по 30.08.19

Ф21-КА
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08191/08-49 Доповідна запискаб/н
ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Про стягнення із Запорізької ОДА суми судового 
збору у справі за позовом ТОВ 
"Запоріжжятеплоенерго"

1
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Відділ загальний

07938/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації

2
13.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07948/08-51 Доповідна запискаб/н
Про надання допуску Ткаченку В.М. до АС 
ЗОДА-5

3
13.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

07896/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Деп.соціального захисту)
Про нагородження Коломойця С.Л.

4
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07897/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Деп.культури)
Про нагородження Семікіна М.О.

5
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07898/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН ( Деп.культури)
Про нагородження Анісімової М.М. 

6
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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07899/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН ( Деп.культури)
Про нагородження колективу КЗ "Запорізька 
обласна універсальна наукова бібліотека" ЗОР

7
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07900/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Деп.культури)
Про нагородження Данілову Л.В. та інших

8
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07901/08-43 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ ( Деп.цивільного захисту)
Про нагородження Божевського  А.С. та інших

9
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07902/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Деп. соціального захисту)
Про збільшення обсягу фінансування обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, 
праці, дітей...на надання адресної грошової 
допомоги громадянам

10
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07903/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Деп.соціального захисту)
Про надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю у 2019 
році

11
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

07904/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН ( Деп.соціального захисту)
Про збільшення обсягу фінансування обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, 
праці, дітей...

12
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07940/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН
Про преміювання Полякова А.В. та Гордієнка В.В.

13
13.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07953/08-20 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету на 
пільгове кредитування учасників АТО/ООС для 
придбання житла

14
13.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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07954/08-49 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Юридичне управління)
Про стягнення із Запорізької облдержадміністрації 
суми судового збору по справі № 160/1862/19 за 
позовом ПрАТ "Розівський елеватор" про визнання 
протиправною бездіяльності та зобов'язання 
вчинити дії

15
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07955/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання Тедєєва О.С. та Билима О.М.

16
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07957/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про преміювання Барановської М.В. та Шлеї В.В.

17
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07958/08-33 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про відсутність окремого приміщення для 
лінійного прискорювача в КУ "Обласний клінічний 
онкологічний диспансер" ЗОР

18
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07976/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН
Про преміювання Абдурахманової С.П. (та інші) за 
червень 2019 року

19
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07983/08-33 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про перезарядку гамма-терапевтичних апаратів 
РОКУС-М та ТЕРРАГАМ КУ "Запорізький 
обласний клінічний онкологічний диспансер" ЗОР

20
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08008/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про призначення головним розпорядником коштів 
по КПКВК 0919270

21
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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08017/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Управління молоді та спорту)
Про нагородження Киник І.М. (та інші)

22
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08018/08-31 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Відділ господарського забезпечення)
Про дозвіл щодо укладення договору з ТОВ 
"Епіцентр К" не проводячи процедури допорогових 
закупівель

23
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

08038/08-49 Доповідна записка384
З. БОЙКО (Юридичне управління)
Про підготовку позовних заяв щодо дострокового 
розірвання договорів оренди водних об'єктів

24
09.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08050/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про проведення вивчення попиту населення на 
перевезення на міжміських та приміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі території Запорізької 
області

25
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08149/08-42 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про преміювання Литвиненка В.А. за липень 2019 
року

26
20.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08188/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Служба у справах дітей)
Про нагородження Бондаренко О.Ф.

27
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08204/08-31 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про здійснення допорогових публічних закупівель 
на проведення авторського нагляду за 
будівництвом на об'єктах в електронній системі 
"ProZorro"

28
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

4



№
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08214/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

29
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08244/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів на оплату праці з 
нарахуваннями працівникам КЗ "Запорізький 
академічний обласний театр ляльок" ЗОР

30
23.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08317/08-21 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про списання майна з балансу Департаменту 
капітального будівництва облдержадміністрації

31
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08336/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про тимчасове покладання обов'язків директора 
Департаменту агропромислового розвитку ЗОДА 
на Ясинецького О.В. (02-06.09.2019)

32
29.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08378/08-42 Доповідна запискаб/н
О. БАБАНІН (Департамент АПР)
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Ясинецькому О.В. та Щербині Л.М.

33
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08400/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів КУ 
"Територіальне медичне об'єднання "Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф" ЗОР на придбання автомобілів швидкої 
медичної допомоги

34
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

5
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08053/08-08 Депутатське звернення02/728/01
НДУ ОПАНАСЕНКО О.В.
Про розміщення інформації щодо петиції про 
утворення Міністерства сім'ї та дитинства

35
14.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08099/08-08 Депутатське звернення20 95679
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про допомогу на лікування гр. Рулевської Т.Є.

36
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08100/08-08 Депутатське звернення2418
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на ремонт будинку культури 
в селищі Кам'яне Вільнянського р-ну

37
08.07.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08138/08-08 Депутатське звернення8113-19/208
НДУ КОРЧИНСЬКА О.А.
Про придбання житла для сім'ї загиблого героя 
Майбороди В.А.

38
20.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

08176/08-15 Лист58-08/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про проведення зустрічі з виборцями 24.08.2019

39
20.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

08073/08-15 Лист4043.2/19/21.2
Про надання інформації щодо кількості 
споживачів, які в опалювальний сезон були 
відключені від системи теплопостачання

40
09.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

08141/08-39 Лист536
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про систему Державного кадастру 
природно-заповідного фонду

41
16.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Військові частини

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07895/08-43 Лист3/33/23-1853
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Титова С.М. та інших

42
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08079/08-48 Лист3845
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про перерозподіл коштів

43
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

07919/08-44 Лист02-03/278
ГС "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ 
"ЄВРОСТРАТЕГІЯ"
Про підписання меморандуму про співпрацю

44
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

07934/08-34 Лист01/08-08
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про проведення семінару "Соціальне партнерство 
як ефективна форма соціальної взаємодії" 
26.09-03.10.2019

45
08.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08116/08-33 Лист16
ГО "ДЮШЕННА УКРАЇНИ"
Про надання послуг з реабілітації для пацієнтів, що 
хворіють на ПМД Дюшенна

46
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08249/08-34 Лист01/08-24
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про участь у семінарі "Професійне самовизначення 
сучасної молоді як соціокультурний процес" 
25-31.10.2019 

47
24.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08078/08-41 Листб/н
ПРОЕКТ ІТС
Про участь Полякова А.В. у поїздці до м. Рига, 
Латвія 01-07.09.2019

48
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07869/08-41 Листб/н
ОРГКОМІТЕТ KYIV GLOBAL SUMMIT 2019
Про проведення саміту 03.10.2019 (м. Київ)

49
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07870/08-33 Лист3417
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про проведення тестування на вірусні гепатити

50
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07875/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ БУЛАВІНОВА Ю.В.
Про надання інформації щодо об'єднання 
Високівської та Роздольської сільських рад до 
Роздольської ОТГ

51
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07884/08-40 Лист39/19
ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ"
Про надання додаткових документів для розробки 
технічної документації із землеустрою 

52
05.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07913/08-42 Лист256
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення Круглого столу "Першочергові 
потреби органів місцевого самоврядування з 
підвищення кваліфікації кадрів" 04.10.2019

53
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07914/08-42 Лист257
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення демонстраційного навчання за 
Професійною програмою підвищення кваліфікації з 
питань місцевого економічного розвитку (листопад 
2019 року)

54
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07920/08-22 Лист119
ТОВ "ЕНЕРГОЕКОГРУП"
Про узгодження довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

55
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

8



№
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

07921/08-40 Лист03/08
ТОВ "ГЕОФЕКТОРІ"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

56
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07922/08-40 Лист04/08
ТОВ "ГЕОФЕКТОРІ"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

57
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07923/08-40 Лист05/08
ТОВ "ГЕОФЕКТОРІ"
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

58
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07927/08-40 Лист89
ТОВ "ПРОБА"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

59
12.07.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

07949/08-41 ЛистUNDP/RPP/2019
ПРОГРАМА ООН З ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення заходу "Схід-Експо 2019" 
08-09.11.2019 (м. Київ)

60
08.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

07959/08-40 Лист213/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про надання в оренду земельної ділянки

61
12.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08005/08-40 Лист01/30318
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

62
12.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08019/08-49 Лист908/1462/19
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про попередній орієнтовний розрахунок судових 
витрат

63
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

9



№
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

08027/08-22 Лист15-08/19
ТОВ "ЕЙТАН"
Про обстеження промислового майданчика

64
15.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08037/08-41 Лист20460
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про Квартальний звіт діяльності Ради за ІІ квартал 
2019 року

65
12.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08049/08-40 Лист20553
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про включення земельної ділянки ФГ "Віасан" до 
переліку для продажу права оренди на земельних 
торгах

66
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08072/08-22 Лист10/1228
СП "ВОЛНОВАСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про Перелік залізничних переїздів регіональної 
філії "Донецька залізниця"

67
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08088/08-49 Лист325/329/19
АДВОКАТ МАЖАРА О.О.
Про відзив на апеляційну скаргу за позовом ТОВ 
"Приморська вітроелектростанція-2"

68
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08108/08-20 Лист01-09/40
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКИЙ КДНЗ "РУКАВИЧКА"
Про виділення коштів на озеленення дитячого 
садочку 

69
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08164/08-20 Лист3429/51/01-2019
ДУ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ"
Про надання реквізитів щодо зарахування коштів 
Програми профілактики правопорушень...

70
19.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10



№
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

08173/08-41 Лист341-7
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про участь у тренінгу по запровадженню 
Всеукраїнського громадського бюджету у м.Києві 
29.08.2019

71
21.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08189/08-26 Лист30-08-19
ООР "ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ"
Про професійну атестацію управителів житлових 
будинків

72
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08196/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ БЕЗУХ М.І.
Про надання інформації щодо органу, який 
уповноважений здійснювати приватизацію житла 
гр. Логошко Н.В.

73
20.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08209/08-23 Лист123
УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА АСОЦІАЦІЯ
Про участь у конференції з питань потужностей 
зернового ринку 25.09.2019 (м.Київ)

74
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08246/08-28 Лист08-22/7
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СТАБІЛІЗЕЙШЕН 
СУППОРТ СЕРВІЗ"
Про пропозиції щодо змін до наказу 
Мінсоцполітики "Про деякі питання діяльності 
ОТГ щодо соціальної підтримки населення та 
захисту прав дітей"

75
22.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08254/08-47 Лист01/16
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про участь у семінарах з питань антикорупційного 
менеджменту (25-26.09.2019) та охорони праці 
(18.09.2019)

76
16.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

08255/08-22 Лист02/П-858
ВБО "ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"
Про участь загальноосвітніх навчальних закладів у 
Проекті "Енергоефективні школи: нова генерація"

77
21.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11



№
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Джерело  інформації 
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носій інформації
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08271/08-51 Лист231/19
ДП "ДЕРЖІНФОРМРЕСУРС"
Про сприяння у підключенні до СЕВ ОВВ 
райдержадміністрацій, міських та селищних ОТГ

78
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08272/08-40 Лист01/31906
ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про розгляд звернення щодо надання згоди на 
відновлення меж земельної ділянки

79
20.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08279/08-49 Лист330/592/19
АДВОКАТ ГРИШИН С.В.
Про заперечення на відповідь на відзив по справі 
Кулієва В.Е.

80
21.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08284/08-41 Лист84
НУО "СУЧАСНИЙ ФОРМАТ"
Про програму залучення німецької експертної 
підтримки Служба Старших Експертів

81
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08291/08-33 Лист280
ПОВАЖНА РАДА ВІДЗНАКИ ЗА 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ "ОРДЕН 
СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА"
Про Відзнаку за досягнення у сфері охорони 
здоров'я

82
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08307/08-49 Адвокатський запит365/19-К
АДВОКАТ КОРОЛЬ Д.В.
Про надання інформації щодо делегатів на 
позачергову Конференцію Федерації велоспорту 
України

83
25.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08324/08-41 Лист16
ГРОМАДСЬКА ЛІГА УКРАЇНА-НАТО
Про візит директора Центру інформації та 
документації НАТО в Україні до Запоріжжя 
06.11.2019

84
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12
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08371/08-49 Листб/н
КОНОНЕНКО Н.І.
Про позов до суду

85
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08397/08-24 Лист01-05/247
КЗ "КАХОВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ"
Про постановку на квартирний облік гр. Мотлич 
А.П.

86
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Посольства, консульства

07950/08-37 Лист112-19/4
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
АЛБАНІЯ У М. ХАРКІВ
Про організацію зустрічі 16.08.2019

87
13.07.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Суди

07878/08-49 Постанова808/1509/16
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА суду у справі за позовом Подорожко 
Н.М.

88
31.07.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07879/08-49 Лист280/5102/18(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом Віслоух Л.В.

89
07.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07941/08-49 Лист280/2097/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про повернення справи за позовом ТОВ "АТП 
АСА"

90
06.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07942/08-49 Ухвала908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "ТК" 
"Донрибкомбінат"

91
06.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13
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07969/08-49 Ухвала908/2432/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПП "Транзит"

92
08.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08020/08-49 Лист908/2432/18
ПП "ТРАНЗИТ"
Про відзив на апеляційну скаргу на рішення 
Господарського суду м.Києва від 18.04.2019

93
14.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08040/08-49 Ухвала908/26/17
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу ТОВ "Агрофірма "Славутич"

94
13.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08086/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
УХВАЛА суду про визнання незаконним та 
скасування розпорядження за позовом ТОВ 
"Агротіс"

95
06.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08087/08-49 Ухвала908/1255/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання дій щодо одностороннього 
розірвання договору незаконними  за позовом ТОВ 
"Феникс-Авто"

96
13.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08090/08-49 Лист160/1862/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про визнання бездіяльності протиправною та 
зобов'язання вчинити певні дії за позовом ПАТ 
"Розівський елеватор"

97
12.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08092/08-49 Лист280/786/19(852/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду від 13.08.2019

98
13.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

14
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08166/08-49 Лист640/18007/18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА 
КИЄВА
Про ухвалу суду щодо залишення позову НДУ 
Вітка А.Л. без розгляду

99
15.05.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08211/08-49 Ухвала808/4077/17
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Агрос-М"

100
15.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08213/08-49 Лист910/1956/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури до 
Запорізької ОДА та ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

101
16.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08281/08-49 Ухвала910/8271/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ДП "Національна 
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

102
20.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08282/08-49 Постанова908/1923/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду у справі за позовом Трусової 
Л.А.

103
13.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08351/08-49 Ухвала910/1956/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про повернення земельних ділянок за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури до ТОВ 
"Запорізький рибокомбінат"

104
21.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08352/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "Агротіс"

105
21.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

15
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08353/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання протиправним та скасування рішення 
за позовом ТОВ "АТП АСА"

106
14.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08357/08-49 Ухвала908/1048/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

107
15.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Фонди

07994/08-30 Лист333/6
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
Про участь у громадських обговореннях щодо 
перспектив розвитку об'єднаних територіальних 
громад 04.09.2019 та 13.09.2019

108
06.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08015/08-35 Лист75
БО "БФ "ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ"
Про надання благодійної допомоги дітям з 
інвалідністю

109
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07905/08-18 Лист1447-19
Про звернення, що надійшли на  урядову “гарячу 
лінію” протягом липня 2019 року.

110
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07908/08-17 Лист16429/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про газопостачання

111
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07939/08-06 Доручення2225/10/1-18
(І. Климпуш-Цинцадзе) Про стан виконання 
"дорожньої карти" щодо попередження катувань та 
інших видів  поводження та покарання

112
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08024/08-06 Доручення25211/1/1-19
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 19.07.2019 № 529/2019 "Про деякі 
заходи щодо створення умов для розвитку та 
підвищення якості автомобільних доріг"

113
15.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08025/08-06 Доручення26345/1/1-19
()Г. Зубко) Про надання роз'яснень щодо виконання 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
26.06.2019 № 560

114
13.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08026/08-17 Лист16544/0/2-19
(В. Федорчук) Про функціонування Запорізького 
обласного відділення пошуково-видавничого 
агентства "Книга Пам'яті України"

115
13.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08046/08-06 Доручення27938/0/1-19
(В. Гройсман) Про дотримання вимог техногенної 
та пожежної безпеки

116
17.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08054/08-06 Доручення49960/92/1-18
(Г. Зубко) Про пропозиції щодо моделей 
адміністратино-територіального устрою

117
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08113/08-17 Лист16875/0/2-19
(Г. Зубко) Про надання інформації щодо кількості 
та складу об'єднаних територіальних громад, 
вибори і яких можуть відбутися у 2019 році

118
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08114/08-17 Лист16884/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про стан виконання постанови 
КМУ від 27.12.2018 № 1137 "Про затвердження 
зразка та технічного опису бланка службового 
посвідчення з безконтактним електронним носієм"

119
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ паперовий паперова

08115/08-06 Доручення25542/1/1-19
(Г. Зубко) Про укладання мобілізаційних договорів 
на будівництво взводних опорних пунктів

120
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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08119/08-06 Доручення26200/1/1-19
(Г. Зубко) НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про аналітичну записку "Основні тенденції 
громадської активності національних меншин в 
Україні у контексті реформи децентралізації"

121
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08132/08-06 Доручення27155/1/1-19
(В. Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
НАУКИ І ОСВІТИ
Про звернення Гуляйпільської міської ради щодо 
приведення статутів закладів освіти у відповідність 
до норм Закону України "Про освіту"

122
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

08133/08-03 Постанова705
Про внесення змін до плану заходів на 2018-2020 
роки з реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року

123
14.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08134/08-03 Постанова700
Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни

124
14.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08135/08-03 Постанова691
Про реалізацію експериментального проекту щодо 
створення сприятливих умов для реалізації прав 
дитини

125
10.07.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08151/08-03 Постанова714
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 20 лютого 2013 р. № 118 і від 1 серпня 
2013 р. № 588

126
14.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08152/08-03 Постанова726
Про затвердження Порядку ведення Єдиного 
реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин

127
14.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08155/08-03 Розпорядження635-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 28-ї річниці незалежності України

128
14.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08156/08-03 Постанова719
Про підвищення кваліфікації з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації 

129
14.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08171/08-06 Доручення19852/13/1-18
(П. Розенко) Про виконання плану заходів щодо 
розвитку системи спортивної реабілітації учасників 
бойових дій

130
21.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08183/08-06 Доручення28143/1/1-19
(П. Розенко) Про додаткову потребу коштів для 
забезпечення хворих процедурою гемодіалізу

131
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08227/08-06 Доручення8314/45/1-18
(П. Розенко) Про стан виконання Плану організації 
підготовки проектів актів, необхідних для 
забезпечення реалізації Указу Президента України 
від 13.12.2016 №553 "Про заходи, спрямовані на 
забезпечення додержання прав з інвалідністю"

132
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08228/08-17 Лист17323/0/2-19
(В. Поліщук) Про надання роз'яснення стосовно 
розробки документації із землеустрою ПАТ 
"Запоріжсталь"

133
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08241/08-06 Доручення27376/1/1-19
(С. Кубів) Про нагородження Бучакчийського В.В. 
(та інші)

134
20.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08286/08-06 Доручення28148/1/1-19
(Г. Зубко) Про відрядження тимчасового 
виконувача обов'язків голови облдержадміністрації 
Слепян Е.В. до м.Києва 14.08.2019

135
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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08287/08-17 Лист17424/0/2-19
ОСББ "ПЕРЕМОЖЕЦЬ-2016"
Про беззаконня з боку власників-підприємців 
нежитлових приміщень ТОВ "Пірамода" та ТОВ 
НВФ "Лімекс"

136
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08299/08-06 Доручення6271/135/1-07
(П. Розенко) Про виконання програм соціального 
захисту осіб з інвалідністю за 2018 рік

137
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08301/08-03 Розпорядження657-?
Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо 
реалізації Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016-2020 роки

138
14.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08319/08-06 Доручення22828/6/1-19
(П. Розенко) Про забезпечення житлом внутрішньо 
переміщених осіб

139
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

08320/08-06 Доручення24894/16/1-19
(П. Розенко) Про виконання Протокольного 
рішення засідання Ради у справах осіб з 
інвалідністю від 27.06.2019 №1

140
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08326/08-06 Доручення27685/1/1-19
(Г. Зубко) Про переведення Пологівської ОТГ на 
прямі міжбюджетні відносини

141
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08349/08-03 Постанова794
Про внесення змін до Порядку передачі бюджетних 
призначень, перерозподілу видатків бюджету і 
надання кредитів з бюджету

142
21.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08362/08-03 Постанова807
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

143
14.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08363/08-03 Постанова778
Про внесення змін до Порядку зарахування частини 
акцизного податку з виробленого в Україні та 
ввезеного на митну територію України пального до 
загального фонду бюджетів місцевого 
самоврядування у 2019 році

144
21.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08364/08-06 Доручення27962/3/1-19
(П. Розенко) Про виконання Протоколу засідання 
Національної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

145
29.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08365/08-03 Розпорядження666-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність - здоровий спосіб життя - 
здорова нація" на 2020 рік

146
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08366/08-03 Розпорядження686-р
Питання збору даних для моніторингу реалізації 
цілей сталого розвитку

147
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08367/08-03 Постанова808
Про встановлення граничного розміру плати за 
абонентське обслуговування у розрахунку на 
одного абонента для комунальних послуг, що 
надаються споживачам багатоквартирних будинків 
за індивідуальними договорами

148
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08368/08-03 Постанова809
Про внесення змін до Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах

149
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ
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07918/08-22 Лист111
АСОЦІАЦІЯ ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ 
УКРАЇНИ
Про укладення меморандуму про співпрацю

150
01.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08325/08-22 ЛистЦЕ-7/2018
ДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення проекту 
Інвестиційної програми 18.09.2019 (м. Київ)

151
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

08346/08-22 Лист4-5113/1.2.1-19
Про надання переліків споживачів природного газу

152
23.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Укроборонпром

08338/08-51 ЛистUOP 9-7240
Про листування через СЕВ ОВВ

153
27.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08230/08-43 Лист37-25-11/17664
Про відзначення працівників АПК нагородами

154
21.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08197/08-39 Лист5/3-9/9075-19
Про надання інформації щодо спостереження за 
станом атмосферного повітря

155
15.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08112/08-21 Лист3611-07/34539-0
Про застосування Рекомендацій щодо 
довгострокового планування розвитку малого та 
середнього підприємництва на рівні регіонів та 
територіальних громад

156
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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08170/08-21 Лист3623-06/35070-0
Про надання інформації щодо здійснення 
ліцензування виду господарської діяльності

157
21.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08223/08-21 Лист3611-07/35359-0
Про діяльність регіональних рад підприємців

158
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08306/08-19 Лист3803-05/35778-0
Про подальшу роботу із запровадження 
смарт-спеціалізації

159
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08389/08-41 Лист4004-08/36054-0
Про внесення змін до постанови КМУ від 
15.02.2002 № 153

160
29.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство культури

07964/08-37 Лист1112/32/15-19
Про пропозиції до Стратегії популяризації 
української мови

161
08.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

07972/08-37 Лист1114/19-2/15-19
Про сприяння участі у Міжнародному семінару 
"Європейські цінності та компетентності у роботі 
закладів освіти..." 15-19.09.2019

162
09.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08067/08-37 Лист1102/19-2/15-19
Про організацію культурно-освітньої поїздки 
"Південноєвропейський досвід у реалізації 
політики сфер культури, освіти, охорони здоров'я, 
соціальної політики" 02-17.05.2020

163
07.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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08074/08-37 Лист1015/10-5/15-19
ГО "РУХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СИЛ 
УЧАСНИКІВ АТО"
Про надання інформації щодо пам'яток археології 
на території Вільнянського району

164
17.07.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08111/08-34 Лист6252/14
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на 2020-2025 роки"

165
13.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08131/08-34 Лист6359/7.1
Про участь Власової Н.Ф. у нараді 27.08.2019 (м. 
Київ)

166
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08219/08-34 Лист6445/3.3
Про проект "Зміцнення спроможності Уряду 
України та організацій громадянського суспільства 
ефективно співпрацювати"

167
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08328/08-34 Лист6570/14
Про виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2017-2020 роки

168
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07947/08-32 Лист10/253-19
Про надання інформації щодо ліцензування 
освітньої діяльності

169
09.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

08035/08-20 Лист1/9-518
Про надання інформації щодо субвенції на 
створення та ремонт спортивних комплексів

170
15.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я
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07910/08-33 Лист23/03/526
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА  АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про Глобальне дослідження щодо прогресу в 
досягненні цілей сталого розвитку в сфері охорони 
здоров'я

171
05.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07980/08-33 Лист20/03/556
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про моніторинг наркотичної та алкогольної 
ситуації

172
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08172/08-33 Лист25-04/38678/2-1
Про автономізацію регіональних центрів екстреної 
медичної допомоги 

173
16.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08180/08-33 Лист12-06/38894/2-1
Про надання прогнозу використання коштів 
Проекту на 2020-2021 роки 

174
20.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08298/08-20 Лист23-04/39342/2-1
Про надання інформації щодо реєстру 
чорнобильців

175
23.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08348/08-33 Лист04.1-16/39409/2-
Про критичну ситуацію у відділенні гемодіалізу 
м.Ніжина Чернігівської області

176
27.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07867/08-26 Лист7/10.1/13056-19
Про деякі положення Закону України "Про 
житлово-комунальні послуги"

177
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07907/08-26 Лист7/9.4/13054-19
Про зняття з контролю моніторингу комерційного 
обліку теплової енергії та водопостачання

178
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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07929/08-26 Лист8/11.3/2621-19
Про зняття з контролю щотижневого інформування 
стосовно виконання п. 8.6 протоколу засідання 
Уряду від 10.04.2019 № 15

179
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

07992/08-19 Лист7/36.1/13295-19
Про проведення зустрічі стосовно конкурсу з 
відбору проектів регіонального розвитку 
19.08.2019 (м. Київ)

180
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08047/08-22 Лист7/10.2/13427-19
Про надання інформації щодо вартості 
електроенергії

181
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08075/08-19 Лист7/19.2/13436-19
Про стан реалізації проектів, які плануються до 
фінансування у 2019 році за кошти державного 
фонду регіонального розвитку

182
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08080/08-39 Лист7/11.1/13432-19
Про надання інформації у сфері поводження з 
побутовими відходами

183
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08081/08-36 Лист7/19.8/13211-19
Про орієнтовні зразки планів-схем та фасадів для 
нового будівництва малих групових будинків та 
дитячих будинків сімейного типу

184
13.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08082/08-20 Лист7/9.5/13292-19
Про фінансування українських міст через 
Платформу IFC "TCF Cities"

185
14.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08083/08-19 Лист7/7.1/13437-19
Про фінансування бюджетної програми 2761070 
"Державний фонд регіонального розвитку"

186
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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08174/08-21 Лист7/21/13439-19
Про забезпечення охорони державного майна ЗДП 
"Кремнійполімер" 

187
16.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08175/08-21 Лист7/21/13441-19
Про забезпечення охорони державного майна 
ДП"ДПІ "Запоріжцивільпроект"

188
16.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08182/08-26 Лист7/9.3.2/13633-19
Про участь у конференції "Нові правила 
взаємовідносин співвласників, управителів та 
надавачів житлово-комунальних послуг в сучасних 
законодавчих умовах" 05-06.09.2019 (м.Одеса)

189
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08224/08-41 Лист7/12/13655-19
Про підготовку матеріалів до проведення 27-го 
засідання СМК Білорусь 04.09.2019 (м. Житомир)

190
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08225/08-41 Лист7/12/13656-19
Про підготовку матеріалів до офіційного візиту 
Президента Словацької Республіки в Україну 
16-18.09.2019

191
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08226/08-41 Лист7/12/13702-19
Про підготовку до Другого форуму регіонів 
України та Білорусі 03-04.10.2019 (м.Житомир)

192
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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08265/08-41 Лист7/12/13814-19
Про підготовку Другого форуму регіонів України 
та Республіки Білорусь 03-04.10.2019

193
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08296/08-41 Лист7/12/13853-19
Про перенесення дати засідання Робочої групи з 
підготовки до проведення Другого форуму регіонів 
України та Республіки Білорусь на 04.09.2019

194
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07906/08-28 Лист14733/0/2-19/29
Про дотримання вимог Положень Про довічні 
державні стипендії для учасників бойових дій у 
період Другої світової війни 1939-1945 років та 
Про довічні державні іменні стипендії громадянам 
України, які зазнали переслідувань за правозахисну 
діяльність.

195
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07909/08-28 Лист1189/0/2-206/19
Про моніторинг заробітної плати з червень 2019 
року 

196
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07928/08-36 Лист14763/0/2-19/37
Про забезпечення дотримання термінів 
перебування дітей у притулках для дітей та центрах 
соціально-психологічної реабілітації дітей

197
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08094/08-28 Лист14997/0/2-19/61
Про надання інформації щодо центрів, які надають 
послугу соціально-психологічної реабілітації 
особам, залежним від наркотичних засобів чи 
психотропних речовин

198
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08109/08-28 Лист15060/0/2-19/52
Про пропозиції щодо змін в оплаті праці 
працівників Урядового контактного центру

199
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08110/08-28 Лист14994/0/2-19/61
Про виконання Галузевої угоди

200
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08167/08-35 Лист15275/0/2-19/25
Про виконання пілотного проекту "Створення 
системи надання послуги раннього втручання..."

201
20.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08194/08-28 Лист969/0/204-19
Про невиплату грошової допомоги на оздоровлення 
держслужбовцям УСЗН Гуляйпільської РДА

202
20.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08229/08-28 Лист15417/0/2-19/47
Про підсумки проведення інформаційної кампанії з 
протидії торгівлі людьми

203
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08256/08-28 Лист3433/0/5-19/29
Про звернення гр. Лемешка О.В. щодо 
незадовільного соціального захисту як учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

204
20.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08274/08-36 Лист15605/0/2-19/37
Про проведення селекторної наради з питань 
використання субвенції на придбання житла для 
дітей-сиріт 28.08.2019

205
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08297/08-28 Лист15634/0/2-19/47
Про пропозиції до проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 23.05.2012 № 
417"

206
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08337/08-35 Лист15261/0/2-19/37
Про організацію та проведення Всеукраїнського 
профілактичного заходу "Урок"

207
20.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08395/08-28 Лист3396/0/5-19/29
Про незадовільний соціальний захист учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
Харченка О.О.

208
16.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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Міністерство у справах ветеранів України

08093/08-37 Лист1645/01/01/1-19
Про сприяння громадським організаціям ветеранів 
у проведенні заходів, спрямованих на зміцнення 
національної єдності

209
09.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08136/08-20 Лист33010-07-5/2100
Про звітування щодо стану організації та 
здійснення внутрішнього контролю

210
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08169/08-20 Лист33030-07-2/2112
Про забезпечення та підвищення якості 
внутрішнього аудиту

211
20.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08248/08-20 Лист33040-06-5/2148
Про недоліки при плануванні діяльності з 
внутрішнього аудиту

212
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08391/08-20 Лист33010-07-5/2178
Про звітування щодо організації та здійснення 
внутрішнього контролю

213
29.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

08222/08-46 Лист7075/29.5/7-19
Про проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня 
права

214
21.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07995/08-43 Лист01-1920/23-1
Про нагородження Бурлея А.А. (та інші)

215
12.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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08144/08-20 Лист01-2004/44-1
Про виділення коштів на здійснення заходів, 
пов'язаних із запобіганням надзвичайної ситуації на 
самопливному каналізаційному колекторі у 
м.Бердянськ

216
20.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08205/08-26 Лист02-1963/35-1
Про зняття з контролю запитів щодо моніторингу 
тарифів на житлово-комунальні послуги

217
16.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

08124/08-20 Лист01-01-30/3440
Про потребу у виділенні додаткових коштів для 
забезпечення хворих препаратами інсуліну

218
14.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08125/08-20 Лист01-01-30/3441
Про виділення коштів на придбання витратних 
матеріалів для процедури гемодіалізу

219
14.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08360/08-43 Лист01-01-40/3548
Про нагородження батьків-вихователів дитячого 
будинку сімейного типу Булдакової О.В. та 
Булдакова О.О.

220
22.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08006/08-36 Лист10411/03-28/04
Про пропозиції щодо потреби в спрямуванні 
субвенції на придбання житла для дітей-сиріт

221
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08275/08-33 Лист01/03-31/02498
Про медичний супровід міського заходу 24.08.2019

222
22.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком
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08160/08-20 Лист3298/02-64-3
Про збільшення видатків на забезпечення хворих 
препаратами інсуліну

223
19.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08266/08-20 Лист3393/02-02-3
Про повернення коштів програми "Технічна 
підтримка інклюзивного освітнього середовища"

224
20.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08375/08-20 Лист02-35/716-2
Про заборгованість щодо фінансування пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг

225
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08376/08-34 Лист02-56/714-2
Про виключення проекту реконструкції 
мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту

226
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

07881/08-20 Лист2052/21-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2019 
році природоохоронних заходів

227
07.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08106/08-20 Лист2117/21-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2019 
році природоохоронних заходів

228
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

08260/08-50 Листб/н
Про запрошення на засідання сесії Запорізької 
міської ради 28.08.2019

229
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

32
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Дніпрорудненська міська рада

08232/08-20 Лист13/24-1155
Про перерозподіл коштів субвенції для лікування 
хворих методом гемодіалізу в м.Енергодарі

230
20.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

08295/08-25 Лист08/21-1160
Про прискорення будівельних робіт на очисних 
спорудах м.Дніпрорудне

231
21.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

08270/08-20 Лист02-01-21/3260
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2020 
році природоохоронних заходів

232
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська міська рада

07936/08-20 Лист2136/02.1-24
Про міжбюджетні відносини у 2020 році

233
01.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08340/08-20 Лист2402/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
зливового водовідведення по вул.Щасливій у 
м.Пологи

234
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08341/08-20 Лист2403/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
зливного водовідведення по вул.Державній у 
м.Пологи

235
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08342/08-20 Лист2404/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної системи у м.Пологи

236
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08343/08-20 Лист2405/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд м.Пологи

237
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08344/08-20 Лист2406/02.1-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
дренажного колектору паркової зони в заплаві 
р.Конка м. Пологи

238
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08345/08-20 Лист2407/02.1-15
Про виділення коштів на придбання бульдозера для 
обслуговування полігону твердих побутових 
відходів

239
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

07973/08-37 Лист01-34/2117/16
Про запрошення на Всеукраїнський фестиваль 
національних спільнот "Ми українські!" 
31.08-01.09.2019 в м.Приморськ

240
13.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08207/08-37 Лист01-34/2179
Про запрошення на Всеукраїнський фестиваль 
національних спільнот "Ми українські!" 
31.08-01.09.2019 в м.Приморськ

241
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

08060/08-30 Лист01-001
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА (ОБЩИНА) 
СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ РОЗІВКА
Про самовизначення правосуб'єктності та 
легалізацію публічно-правового статусу

242
16.07.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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08128/08-30 Лист03-001
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА 
БЕРДЯНСЬК
Про самовизначення правосуб'єктності та 
легалізацію публічно-правового статусу

243
16.07.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07876/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання пропозицій щодо фінансування 
заходів

244
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07911/08-08 Депутатське звернення12/08/19-5
ДОР БУРКА Г.Ф.
Про перевірку лікувального харчування та 
додержання вимог санітарного законодавства у КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

245
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07974/08-08 Депутатське звернення366
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про звернення садівничого товариства 
"Смородина" щодо облаштування зупинки 
приміських поїздів

246
12.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08102/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про включення до складу Керівного комітету

247
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Обласна рада

07889/08-54 Лист3534/01-13
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗОШ-ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" 
ЗОР
Про затвердження статуту установи у новій 
редакції

248
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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07890/08-54 Лист3520/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для оснащення установи

249
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07891/08-54 Лист3506/01-11
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на завершення ремонтних 
робіт з облаштування нового дитячого садка

250
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07925/08-54 Лист3507/01-11
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на ремонт теплового вузла 
опалення

251
09.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07926/08-54 Лист3525/01-11
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання легкового 
автомобіля

252
09.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07944/08-54 Лист3551/01-33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
06.08.2019

253
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07945/08-54 Лист3522/01-33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
29.07.2019

254
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07991/08-54 Лист3482/01-11
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про фінансування робіт з реконструкції 
самопливного каналізаційного колектору та 
напірного трубопроводу у м.Бердянськ

255
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08032/08-54 Лист3587/01-13
Про передачу автомобілів в позичку

256
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08145/08-54 Розпорядження53-р
Про проведення другого пленарного засідання 
тридцятої сесії Запорізької обласної ради сьомого 
скликання 29.08.2019

257
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08146/08-54 Лист3566/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів на забезпечення 
потреби у витратних матеріалах для процедури 
гемодіалізу

258
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08147/08-54 Лист3605/01-11
Про виділення коштів на оплату праці працівникам 
бюджетних установ Мелітопольського району

259
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08148/08-54 Лист3556/01-11
Про виділення коштів на ремонт покрівлі 
спортивної зали КЗ "Дитячо-юнацький клуб 
фізичної підготовки" Новомиколаївської райради

260
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08162/08-54 Лист01-26/0638
Про надання документів щодо приєднання ДНЗ 
"Приморський професійний аграрний ліцей" до 
ДНЗ "Бердянський центр професійно-технічної 
освіти"

261
20.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

08185/08-54 Лист3603/01-21
НДУ ЛЕВЧЕНКО Ю.В.
Про функціонування бригад екстреної (швидкої) 
медичної допомоги у смт. Кирилівка

262
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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08186/08-54 Лист3515/01-11
Про заміну труб водоводу між с.Кірпічне та 
с.Долинське Мелітопольського р-ну

263
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08187/08-54 Лист3606/01-11
Про пропозиції щодо фінансування 
природоохоронних заходів у 2019 році

264
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08257/08-54 Лист3600/01-11
Про стабілізацію фінансово-економічного стану КП 
"Облводоканал" ЗОР

265
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08258/08-54 Лист3681/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво 
мультифункціонального майданчика в смт 
Приазовське

266
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08259/08-54 Лист3602/01-07
Про умови перебування підопічних в КУ 
"Бердянський геріатричний пансіонат" ЗОР

267
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08261/08-54 Лист3661/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ. В.Г.МАГАРА"
Про виділення коштів на проєктно-вишукувальні 
роботи по капітальному ремонту закладу

268
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08262/08-54 Лист3643/01-11
Про виділення коштів КП "Автогосподарство" ЗОР 
на придбання обладнання для перевірки технічного 
стану транспортного засобу

269
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08288/08-54 Лист01-26/0655
Про надання інформації щодо стану забезпечення 
хворих витратними матеріалами на проведення 
гемодіалізу та інсулінотерапії

270
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08289/08-54 Лист3406/01-11
Про надання фінансової підтримки КП 
"Облводоканал" ЗОР

271
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08313/08-54 Лист3694/01-26
Про діяльність обласного фонду підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі

272
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

08381/08-54 Лист01-26/0659
Про результати засідань робочої групи з питань 
проведення оптимізації мережі установ і закладів 
охорони здоров'я

273
29.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07961/08-22 Лист69002.2.2-Сл-10
Про проведення ремонтних робіт 19-22.08.2019

274
13.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08034/08-26 Лист69003.2-Сл-1096
Про початок опалювального сезону 2019/2020 року

275
12.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08203/08-43 Лист24/124
Про нагородження Акименка О.І. (та інші)

276
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07885/08-22 Лист001-068/13378
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

277
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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07886/08-22 Лист001-068/13307
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

278
07.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07887/08-22 Лист001-068/13267
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

279
06.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07888/08-22 Лист001-068/13468
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

280
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

07960/08-22 Лист001-068/13528
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

281
12.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08061/08-22 Лист001-068/13866
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

282
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08062/08-22 Лист001-068/13867
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

283
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08063/08-22 Лист001-068/13869
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

284
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08064/08-22 Лист001-068/13954
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

285
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08198/08-22 Лист001-068/14155
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

286
20.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08199/08-22 Лист001-068/14156
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

287
20.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08231/08-22 Лист001-068/14227
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

288
21.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08251/08-22 Лист001-068/14342
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

289
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08278/08-22 Лист001-068/14294
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

290
22.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08331/08-22 Лист001-068/14452
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

291
27.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08380/08-22 Лист001-068/14494
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

292
28.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07872/08-25 Лист07/2045285
Про узгодження Паспорту зовнішнього 
опорядження будівлі заводоуправління

293
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

08200/08-40 Лист0/136
Про згоду на розробку технічної документації із 
землеустрою

294
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

08264/08-20 Лист11/6950
Про надання інформації щодо отриманих коштів 
субвенції

295
19.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07975/08-43 Лист101/1193
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Даценка В.В. (та інші)

296
13.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08030/08-48 Лист3840
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА 
"ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
Про запрошення на урочисте проведення заходу 
23.08.2019

297
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08123/08-43 Лист35/1774
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Стрельченка С.С. (та інші)

298
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08201/08-43 Лист35/1713
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Криволенка А.В. (та інші)

299
12.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08273/08-48 Лист3988
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА 
"ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
Про участь у заходах 29.08.2019

300
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08276/08-20 Лист3/29/32/2-73
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про стан освоєння коштів по цільовим (обласним) 
програмам

301
16.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08293/08-44 Лист196
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, ...
Про вжиття заходів щодо виплати зарплати 
працівникам КП "Облводоканал" ЗОР

302
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"
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08117/08-20 Лист02.01-21/1806
Про виділення коштів на утримання пересувної 
лабораторії

303
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

07880/08-49 Лист28-23/17472
Про відповідь на відзив на позовну заяву за 
позовом ВП "Запорізька АЕС"

304
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

07977/08-22 Лист26-36/17786
Про узгодження загальновиробничих норм 
питомих втрат паливно-енергетичних ресурсів

305
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08267/08-43 Лист03-51/18416
Про присвоєння почесного звання Сабадіну Д.П. та 
нагородження Богданова С.Г.

306
22.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07962/08-22 Лист1749/3300
ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про долучення документів до ліцензійної справи з 
транспортування теплової енергії

307
09.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07963/08-26 Лист1750/3300
ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про долучення документів до ліцензійної справи з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

308
09.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08004/08-40 Лист219-08/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про дозвіл на розроблення робочого проекту 
землеустрою

309
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08021/08-22 Лист16/08-1
ТОВ "ФІРМА "МАКСМЕТ"
Про обстеження промислового майданчика 

310
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

43



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08022/08-22 Листб/н
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС-2018"
Про відомості щодо засобів провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії

311
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08028/08-39 Лист1/8
ТОВ "ВО "РИБГОСППОСТАЧ"
Про вжиття заходів щодо усунення порушень 
чинного законодавства у сфері рибного 
господарства

312
15.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08029/08-40 Лист802/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про внесення змін до Договорів оренди землі

313
13.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08036/08-22 Лист21/19
ТОВ "СОНЕРА ГРУП"
Про проведення повторного моніторингу 
підприємства

314
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08051/08-22 Листб/н
ТОВ "ТЕПЛОМЕРЕЖА 2019"
Про видачу ліцензії на постачання теплової енергії

315
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08058/08-40 Лист122
ТОВ "УКРЛАН"
Про надання згоди на укладення договору оренди 
земельної ділянки

316
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08084/08-22 Листб/н
ТОВ "ТЕПЛОМЕРЕЖА 2019"
Про отримання ліцензії на виробництво теплової 
енергії з альтернативних видів палива

317
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08085/08-40 Лист19/08-19
ТОВ "АКВАТОП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

318
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08192/08-22 Лист93
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

319
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08269/08-22 Лист5
ТОВ "АБ ГРУПП"
Про обстеження промислового майданчика

320
23.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08300/08-22 Лист27/08-19
ТОВ "СПЛАВ КОМПЛЕКТ"
Про обстеження промислового майданчика

321
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08356/08-49 Лист908/2432/18
ПП "ТРАНЗИТ"
Про додаткові обгрунтування до відзиву на 
апеляційну скаргу на рішення Господарського суду 
м.Києва від 18.04.2019

322
27.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08358/08-49 Лист908/1740/19
ТОВ "ВАЛЕРІЯ"
Про залишення позову без розгляду

323
29.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07933/08-20 Лист08/704
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про виділення коштів на проектні роботи з 
ремонту дороги О080789 Запоріжжя - Біленьке

324
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07966/08-39 Лист420
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання погодження щодо користування 
мисливськими угіддями

325
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08007/08-28 Лист2ТС-5/19
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ 
ОРГАН НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДП "ДПІ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про вступ у колективний трудовий спір

326
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08103/08-40 Лист39/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про відкликання листа щодо погодження 
мисливських угідь

327
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08126/08-28 Лист27
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ
Про оплату праці працівників навчальних закладів 
Мелітопольського району

328
12.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08140/08-33 Лист0023/0
ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ З 
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Про проведення навчань з надання першої 
невідкладної домедичної допомоги постраждалому

329
20.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08157/08-43 Лист56
УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ
Про нагородження Давиденка О.С. 

330
20.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08178/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

331
21.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08218/08-43 Лист7103ВИХ-19-44
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про нагородження Гординського А.В. та 
Клюшнікової Л.В.

332
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08238/08-34 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Про участь у спортивних вітрильних заходах 

333
23.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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08243/08-43 Лист01-12/157
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Шавкової Л.І.

334
21.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08250/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

335
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08290/08-33 Лист18
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАЦІЄНТІВ "КРАПЛЯ 
КРОВІ"
Про виділення коштів на закупівлю препарату 
"Іматиніб"

336
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08330/08-40 Лист188
ТОКМАЦЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

337
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08369/08-42 Лист414
ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
Про внесення змін у складі комітету

338
29.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08377/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 05.09.2019

339
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

08236/08-26 Лист07/1191
Про проведення відкритого обговорення щодо 
зміни тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення 02.09.2019

340
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"
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08104/08-20 Лист496
Про виділення додаткової субвенціональної 
підтримки 

341
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08129/08-40 Лист499
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

342
20.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08130/08-40 Лист498
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

343
20.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08177/08-40 Лист503
Про надання інформації щодо землевпорядкування 
та інженерних мереж

344
21.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07965/08-26 Листб/н
ГС "ФІЛЬТРОВА 2019"
Про видачу ліцензії з централізованого 
водопостачання та водовідведення

345
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08010/08-40 Лист120
ГО "СУЧАСНІ МИСЛИВЦІ 2018"
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

346
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08023/08-22 Лист66/2018є
ГО "СОЮЗ ЄМЕНЦІВ УКРАЇНИ АЛЬ-ЙАМАН"
Про встановлення внутрішнього освітлення

347
15.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08127/08-22 Лист1/16.08
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про удосконалення транспортної інфраструктури 
правого берега м. Запоріжжя

348
16.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

48



№
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

08165/08-40 Лист36
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВСТВА 
ТА РИБАЛОК"
Про надання погодження на ведення мисливського 
господарства

349
21.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08247/08-44 Лист11
ГО "ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про сприяння у проведенні заходів з вшанування 
Дня захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність України 29.08.2019

350
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08402/08-44 Листб/н
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про зарахування Сидоренка А.С. до військового 
ліцею "Захисник"

351
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07893/08-43 Лист4269
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про нагородження Бурлєй А.А.

352
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08202/08-26 Листб/н
ОСББ "ПЕРЕМОЖЕЦЬ-2016"
Про проблеми системи тепло-водопостачання

353
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

08354/08-49 Лист310/11049/18/21
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 18.09.2019 у справі за 
заявою про перегляд заочного рішення від 
03.04.2019

354
22.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08355/08-49 Лист335/9383/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 20.09.2019 у справі за 
позовом Литвиненка В.П.

355
23.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08392/08-49 Лист336/2593/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 15.10.2019 у справі за 
позовом Бриля К.І.

356
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07952/08-33 Лист4419
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про приєднання КУ "Обласний клінічний 
ендокринологічний диспансер" ЗОР

357
08.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08059/08-33 Лист957/4.1
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
Про встановлення тарифів на платні медичні 
послуги

358
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08245/08-20 Лист4714
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про визначення джерела фінансування проекту 
термомодернізації головного корпусу лікарні

359
22.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08304/08-33 Лист241
КНП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА 
ЧАСТИНА" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про лікування хворих у відділенні гемодіалізу

360
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08372/08-25 Лист4802
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про хід виконання робіт на об'єкті "Харчоблок 
обласної клінічної лікарні"

361
29.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Учбові заклади

08153/08-30 Лист01.01-22/1413
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання електронного варіанту карти меж 
об'єднаних територіальних громад

362
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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08311/08-32 Лист505
ВСП "БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ"
Про участь Бабаніна О.О. у святкових заходах 
02.09.2019

363
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

08403/08-22 Лист35-01/3161
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про підписання проекту договору на виконання 
наукового дослідження з вивчення попиту 
населення на перевезення автомобільним 
транспортом

364
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

08283/08-37 Лист1429/32-05-27/6-
Про туристичний фестиваль "Відпочивай активно!" 
21-22.09.2019

365
14.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

07978/08-16 Лист04-01/888
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення 28-ї 
річниці Дня незалежності України

366
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08045/08-16 Лист43-01/249
(Ю. Костюк) Про участь у заході з передачі 
автомобілів для екстреної медичної допомоги 
19.08.2019 (м.Київ)

367
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08122/08-16 Лист43-01/264
(Ю. Костюк) Про заходи з відзначення 28-ї річниці 
незалежності України

368
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08240/08-16 Лист44-01/2237
(О. Гончарук) Про заходи контролю за 
використанням та охороною лісів

369
20.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

51



№
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

08305/08-16 Лист04-01/970
Про заходи до Дня пам'яті захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України (29 серпня)

370
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08370/08-16 Лист02-01/1387
(А. Богдан) Про зняття з контролю п.3 
Протокольного рішення за результатами шостого 
засідання Ради регіонального розвитку від 
24.10.2017

371
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

07956/08-02 Указ541/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників металургійної та 
гірничодобувної промисловості

372
19.07.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08239/08-02 Указ606/2019
Про забезпечення доступу до публічної інформації 
в допоміжних органах, створених Президентом 
України

373
20.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08292/08-02 Указ621/2019
Про День пам'яті захисників України, які загинули 
в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України (29 серпня)

374
23.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07930/08-42 Лист01-25/0533
Про виплату надбавки за інтенсивність праці 
Молодецькому Р.Ф. за серпень 2019 року

375
09.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08268/08-36 Лист01.1-16/0614
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

376
22.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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07996/08-29 Лист0136/903
Про внесення змін до законодавчих актів щодо 
підвищення штрафних санкцій до 
землекористувачів, які порушують правила 
пожежної безпеки

377
13.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08210/08-36 Лист1673/01-33
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

378
19.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08302/08-36 Лист978
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

379
23.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08163/08-43 Лист1361/01-01-46
Про нагородження Карпенка М.Г.

380
14.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08350/08-20 Лист0255/01-10
Про фінансування природоохоронних заходів у 
2020 році

381
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07894/08-27 Лист01-25/0588
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

382
01.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08012/08-43 Лист02-39/0381
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Зюзь І.М.

383
13.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08013/08-43 Лист02-39/0371
Про нагородження Грицюк А.М.

384
06.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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08014/08-20 Лист02-39/0383
Про виділення коштів для забезпечення інсуліном 
хворих на цукровий діабет

385
13.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07868/08-40 Лист01-33/436
Про надання роз'яснення щодо земельних ділянок 
ТОВ "Каолін Азов"

386
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08168/08-20 Лист01-47/0575
Про пропозиції щодо розподілу коштів субвенції на 
забезпечення житлом дітей-сиріт

387
21.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08242/08-43 Лист01-31/0560
Про нагородження Діденко М.В.

388
16.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08065/08-42 Лист01-35/0710
Про погодження призначення Хіцай Н.В.

389
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08318/08-42 Лист01-35/0739
Про погодження призначення Саламатіної Г.О.

390
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08066/08-42 Лист01-34/221
Про погодження звільнення Гусєвої Н.А.

391
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08039/08-40 Лист1178/11-10
Про надання роз'яснень із земельних питань

392
07.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08322/08-36 Лист12-09/0401
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

393
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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Чернігівська райдержадміністрація

08206/08-22 Лист01-11/0443
Про недопущення ліквідації Чернігівського 
дорожньо-ремонтного пункту

394
18.07.2019від

№
від 22.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08235/08-36 Лист01-11/0481
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

395
15.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08334/08-42 Лист01-11/0495
Про погодження звільнення Кордія М.А.

396
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08394/08-20 Лист0389/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

397
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

07877/08-08 Депутатське звернення01-13/109
Про виділення коштів на оплату праці працівникам 
бюджетних установ

398
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

07871/08-20 Лист1262/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання переліку об'єктів, фінансування яких 
здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції у 
2019 році

399
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07946/08-40 Лист557
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про збереження за селянами їх земельних наділів 
для ведення особистого господарства

400
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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07984/08-36 Лист01-48/2209
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції щодо потреби в спрямуванні 
субвенції на придбання житла для дітей-сиріт

401
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07999/08-20 Лист02-03/1708
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

402
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08009/08-22 Лист01-19/153
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про компенсацію витрат за спожиту 
електроенергію

403
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08048/08-23 Листб/н
ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про запрошення на Фестиваль щасливих ягід 
23.08.2019 (с. Садове)

404
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08107/08-20 Лист456/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для озеленення дитячого 
садочку

405
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08137/08-30 Лист01-30/0929
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про добровільне приєднання територіальної 
громади с.Солоне

406
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08161/08-22 Лист02-18/1734
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відновлення дорожньої розмітки та дорожніх 
знаків

407
19.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08280/08-49 Лист908/1727/19
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про пояснення у справі за позовом ДП "Запорізьке 
лісомисливське господарство" до ТОВ "Анхель 
Альянс"

408
21.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08285/08-30 Лист02-121/1146
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про проведення громадського обговорення 
04.09.2019

409
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08303/08-36 Лист1652
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

410
22.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08310/08-36 Лист01.02.10/896
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

411
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08312/08-36 Лист1747
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

412
23.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08315/08-30 Лист01-30/0960
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про приєднання територіальних громад

413
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

08323/08-36 Лист287
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

414
27.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова
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08329/08-20 Лист02-01-29/616
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для придбання сміттєвозу

415
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08379/08-22 Лист02-01-25/223
МАР'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання пішохідного сполучення 
від вул.Київська до Мар'янівської ЗОШ

416
28.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08382/08-27 Лист01-73/843
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

417
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08383/08-27 Лист01-73/844
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

418
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08384/08-27 Лист01-73/845
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

419
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08385/08-27 Лист01-73/846
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

420
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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08386/08-27 Лист01-73/847
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні містобудівної 
документації

421
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08396/08-20 Лист1373/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного екофонду у 2020 році

422
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ 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

08181/08-20 Доповідна записка30д/04-01
Про виконання вимог постанови КМУ від 
12.12.2018 № 1062 "Основні засади здійснення 
внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів"...

423
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

07997/08-21 Лист021-26/04.2/1049
Про надання приміщення для проведення засідання 
на 22.08.2019

424
14.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08105/08-39 Лист1105/02.1-15/04.
Про стратегічну екологічну оцінку

425
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

07979/08-20 Доповідна запискаб/н
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

426
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08044/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження з нагоди Дня підприємця

427
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

07935/08-22 Доповідна запискаб/н
Про підготовку до проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів на міжміських і приміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі території Запорізької 
області

428
13.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08316/08-22 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо виконання робіт на 
автомобільних дорогах загального користування 
місцевого значення

429
28.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент фінансів

07970/08-20 Лист08-33/1636
Про заходи щодо забезпечення складання проекту 
обласного бюджету на 2020 рік

430
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07998/08-20 Лист12-10/1640
Про збільшення обсягу бюджетних асигнувань КУ 
"Запорізький обласний контактний центр" ЗОР

431
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

08208/08-21 Лист02-01-10/0613
Про списання майна

432
22.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08361/08-31 Доповідна запискаб/н
Про дозвіл щодо здійснення закупівель без 
використання системи державних закупівель 
ProZorro

433
29.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я
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07971/08-20 Лист1835/10-03
Про пропозиції щодо фінансування заходів з 
обласного екофонду у 2020 році

434
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07943/08-20 Лист06.2-09/
Про стан використання субвенцій

435
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08294/08-20 Лист07.3-08/5853
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

436
27.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання виконання контрольних 

розпоряджень
паперовий паперова

08335/08-20 Лист07.3-08/5883
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства 

437
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07916/08-29 Лист01/7-18/3673
Про проведення навчання щодо запобігання 
надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах 
під час проходження осінньо-зимового періоду 
2019/20 року

438
12.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08237/08-43 Лист01/5-10/3770
Про нагородження Колесника Д.П. (та інші)

439
19.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області
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07924/08-20 Лист2726/9/08-01-07-
Про надання звітів щодо надходжень податків

440
08.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08190/08-49 Лист2826/9/08-01-10-
Про рішення господарського суду міста Києва за 
позовом ТОВ "Запоріжтеплоенерго"

441
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08398/08-40 Лист13-8-0.6-4573/2-
Про передачу договорів оренди землі

442
20.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08399/08-40 Лист32-8-0.6-4628/2-
Про передачу договорів оренди землі

443
21.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

07951/08-43 Лист2895/02/3-19
Про нагородження Микитича О.В. (та інші)

444
12.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07993/08-40 Лист1121/05/14-2019
Про виправлені копії Витягів з Державного 
земельного кадастру

445
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08031/08-40 Лист1127/05/14-2019
Про виправлену копію Витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно

446
16.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08139/08-46 Лист61716-2019
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про ухвалу Орджонікідзевського районного суду 
щодо тимчасового доступу до речей і документів

447
20.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

08154/08-40 Лист19-13/1292/05-1
Про надання документів для передачі земельної 
ділянки у постійне користування 

448
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління юстиції
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07990/08-28 Лист5047-1-19/13-05
Про надання інформації щодо 
підприємств-боржників із заробітної плати

449
12.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08277/08-46 Лист12.1-19/5893
Про результати перевірки стану правової роботи у 
Великобілозерській РДА

450
27.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08393/08-49 Листб/н
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про вимогу державного виконавця щодо стягнення 
аліментів з Рибалко О.В.

451
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08002/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
місцевої прокуратури до ТОВ "Анхель Альянс"

452
06.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08003/08-49 Ухвала908/1727/19
УХВАЛА суду у справі за позовом Запорізької 
місцевої прокуратури до ТОВ "Анхель Альянс"

453
06.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08042/08-49 Ухвала908/1740/19
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Валерія"

454
12.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

07874/08-49 Лист22цТ07/1363/19
Про виклик до суду на 03.09.2019

455
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07981/08-43 Лист1594
Про нагородження Хромова В.Ю. (та інші)

456
13.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08068/08-48 Лист1570
Про проведення командно-штабного навчання 
03-05.09.2019

457
12.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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08069/08-48 Лист1604/3
Про результати перевірки стану військового обліку 
в Новоспаській сільській раді Приазовського 
району

458
13.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08070/08-48 Лист1606/3
Про результати перевірки стану військового обліку 
у ТОВ "Олександрівка"

459
13.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08387/08-48 Лист1688/2
Про перевірку стану організації та ведення 
військового обліку призовників ТОВ "Агротех"

460
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08388/08-48 Лист1689/2
Про перевірку стану організації та ведення 
військового обліку призовників ТОВ 
"Автотранспортне підприємство "Транспортник"

461
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

08016/08-43 Лист2503/01-17
Про нагородження Жукової А.І. та Михайленко 
Л.М.

462
14.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07912/08-49 Лист335/4001/19/326
Про апеляційну скаргу Шамшина Б.Б.

463
02.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08043/08-49 Лист280/413/19/3407
Про судову повістку на 21.08.2019

464
12.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08089/08-49 Лист280/1345/19/344
Про виклик до суду на 27.08.2019 по справі  № 
280/1345/19

465
13.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08212/08-49 Лист280/1167/19-349
Про копію ухвали суду щодо закриття провадження 
у справі від 14.08.2019 № 280/1167/19

466
15.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08359/08-49 Лист280/413/19/3583
Про копію ухвали суду щодо закриття провадження 
по справі № 280/413/19

467
21.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07892/08-46 Лист8525/73/01-2019
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про розгляд заяви ТОВ "Запорізький 
територіальний паливний концерн"

468
30.07.2019від

№
від 12.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07988/08-28 Лист76/02
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ СЕКТОР 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН
Про надання довідок для перерахунку пенсії Дригі 
В.О.

469
13.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

07989/08-28 Лист250/04
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН
Про надання довідок стосовно стажу та заробітної 
плати Журби О.Д.

470
08.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08033/08-46 Лист4690/52-2019
ПРИМОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення перевірки додержання вимог 
екологічного законодавства при будівництві 
Орлівської вітроелектростанції

471
09.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08041/08-49 Лист7763
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання Акту вилучення та передачі майна 
стягувачу

472
12.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08057/08-21 Лист02/84
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення прес-конференції проекту "Certour 
ІІ для кращого менеджменту МСП" 17.09.2019

473
19.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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08071/08-43 Лист7/1-2858/Нв-19
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про нагородження Фурси О.Є. (та інші)

474
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08150/08-46 Лист7468/46/-/04.201
ВОЗНЕСЕНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання відеозаписів з камер 
відеоспостереження

475
12.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08179/08-22 Лист17-10/61
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСЛУЖБИ МОРСЬКОГО ТА 
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

476
20.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08184/08-21 Лист02/82
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про державну реєстрацію проекту "Certour ІІ для 
кращого менеджменту МСП"

477
14.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08401/08-46 Лист5948/43/05/4-201
ЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо оцінки впливу на 
довкілля продуктів діяльності ПАТ "Запоріжсталь"

478
22.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

07866/08-46 Лист31/3-493вих19
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання копій додатків до заяви Степаненка 
А.М.

479
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07932/08-46 Лист36-4388вих.-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про припинення права власності на земельні 
ділянки гр. Інтунгула В.Ф., Арапової В.Д., 
Чередніченко І.А., Малихіної Т.М.

480
01.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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07937/08-46 Лист50-6542вих.19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо ДНЗ "Запорізький 
професійний ліцей автотранспорту"

481
09.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07982/08-46 Лист37/1-2458-вих.19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про вжиття заходів щодо державної реєстрації 
права на земельну ділянку Лісун О.П.

482
13.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08000/08-46 Лист50-603вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання копій документів щодо гідротехнічих 
споруд на земельних ділянках Лагно Ю.П. (та інші)

483
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08076/08-46 Лист115/2-3165вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо затвердження 
санітарно-технічного паспорту полігону твердих 
побутових відходів

484
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08077/08-46 Лист115/2-3170вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо Орендного 
підприємства кіновідеодирекції Шевченківського 
району та кінотеатру "Горизонт"

485
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08143/08-46 Лист50-6740вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про проведення наради з питань протидії 
незаконній діяльності АЗС/АГЗП 27.08.2019

486
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08159/08-40 Лист31.2-1017вих19
БЕРДЯНСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про підписання акту прийому-передачі земельної 
ділянки Димова В.В.

487
16.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08234/08-46 Лист35-7125вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 3
Про участь у кримінальному провадженні щодо 
нанесення матеріальної шкоди ПП "Протон плюс"

488
21.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08308/08-46 Лист36/3-1643вих19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо будівництва 
комплексу повітряно енергетичних пристроїв на 
території Якимівського р-ну

489
20.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08309/08-46 Лист6-2/6103вих19
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо земельної ділянки, 
яка перебуває у користуванні ЗДП "Радіоприлад"

490
22.08.2019від

№
від 28.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08321/08-46 Лист32-226ВИХ.19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій документів щодо постановки на 
облік захисної споруди № 30883 (будівлі 
колишнього ВАТ "Енергодарський хлібозавод"

491
27.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08339/08-46 Лист36-4977вих-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання документів з питань поновлення 
договору оренди земельної ділянки ФОП Медюк 
Є.С. та Гущиним І.М.

492
27.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07883/08-46 Лист05/1-2081-18
Про надання інформації щодо державної реєстрації 
права державної власності на земельну ділянку 
Лісун О.П.

493
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07931/08-46 Лист04/7-55вих19
Про кандидатури до складу міжвідомчої робочої 
групи з питань розслідування правопорушень у 
сфері обігу наркотичних засобів

494
09.08.2019від

№
від 13.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07968/08-49 Лист05/2-2087-19
Про відзив на апеляційну скаргу у справі за 
позовом Енергодарської місцевої прокуратури до 
ТОВ "ТК "Донрибкомбінат"

495
12.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08091/08-49 Лист05/2-2098-19
Про відзив на апеляційну скаргу за позовом 
Енергодарської місцевої прокуратури до ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

496
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08101/08-43 Лист11-1149вих-19
Про нагородження Харченка В.Г. (та інші)

497
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08121/08-46 Лист11-1148вих-19
Про участь в урочистих зборах 23.08.2019

498
16.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08158/08-46 Лист04/7-57вих-19
Про протокол спільної наради від 07.08.2019 з 
питань обігу наркотичних засобів

499
19.08.2019від

№
від 21.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

08233/08-40 Лист02/1-34-03355
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОВНОВАЖЕНЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо земельної ділянки, 
розташованої за адресою: м.Бердянськ, вул. 
Макарова,49

500
21.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

08374/08-22 ЛистН-21/1264
Про узгодження закриття залізничних станцій для 
виконання вантажних операцій

501
27.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08011/08-22 Лист10/268
Про участь у селекторній нараді з питань 
виконання заходів із запобігання надзвичайним 
ситуаціям на дорогах у період негоди 21.08.2019

502
15.08.2019від

№
від 16.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

07917/08-46 Лист5508/39/107/01-2
Про надання копій документів стосовно 
Добровольської І.О.

503
09.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08373/08-46 Лист5973/39/107/02-2
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин

504
30.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

07873/08-22 Лист11809/41/32/01-2
Про перелік дорожньо-транспортних пригод

505
07.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07985/08-46 Лист59/6/2-1145
Про надання інформації щодо факту отримання 
м'ясних консервів та подальшої їх реалізації

506
13.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07986/08-46 Лист59/6/1-1139
Про надання копій документів щодо виконання 
робіт по об'єктам будівництва та реконструкції

507
09.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

07987/08-46 Лист59/6/1-1140
Про надання копій документів щодо виконання 
робіт по об'єктам будівництва та реконструкції

508
09.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08055/08-46 Лист59/6/2-1161
Про надання інформації у сфері еклогічної безпеки

509
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08056/08-46 Лист59/19/1-873нт
Про екологічний стан Якимівського району

510
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08193/08-46 Лист59/6/3-1190
Про надання інформації щодо договорів про 
організацію перевезень пасажирів

511
20.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08332/08-46 Лист59/6/1-1225
Про відчуження державного майна по просп. 
Соборному, 77 у м.Запоріжжі

512
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області
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07882/08-20 Лист04-08-02-15/373
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни за І 
півріччя 2019 року

513
08.08.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08142/08-43 Лист21-38-7816
Про нагородження Бабарикіної Н.А. (та інші)

514
14.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція ядерного регулювання України

08118/08-33 Лист21-18/10115-951
Про виведення з експлуатації плівкових 
флюорографічних рентгенівських апаратів у 
закладах охорони здоров'я

515
19.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08263/08-29 Лист16-11862/161
Про визначення рівнів і класів надзвичайних 
ситуацій

516
19.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

08120/08-20 Лист13-28-0.13-6875/
Про використання коштів, що надходять у порядку 
відшкодування втрат 

517
13.08.2019від

№
від 20.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

08314/08-20 Лист7761/9/28-10-07-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків з 
місцевими бюджетами

518
10.07.2019від

№
від 28.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування
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08390/08-51 Лист1/04-1-2198
Про участь у V Національному форумі 
ІТ-директорів органів влади 27.09.2019 (м.Київ)

519
29.08.2019від

№
від 30.08.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08096/08-22 Лист88-01/15/5-19
Про сертифікацію енергетичної ефективності 
будівель

520
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08097/08-26 Лист89-01/15/5-19
Про надання інформації щодо оснащеності 
будівель вузлами комерційного обліку теплової 
енергії, гарячої та питної води

521
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08098/08-22 Лист91-01/15/5-19
Про надання інформації щодо малонебезпечних 
відходів

522
15.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

08195/08-42 Лист23-11/312
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у вересні 2019 року

523
08.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08216/08-42 Лист23-11/326
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації за професійною 
програмою у вересні 2019 року

524
08.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08217/08-42 Лист23-11/282
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції 11-18.09.2019

525
08.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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08252/08-42 Лист23-11/352
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції 09-16.10.2019

526
09.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

08253/08-42 Лист23-11/336
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації у жовтні 2019 року

527
09.08.2019від

№
від 27.08.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

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

07967/08-22 Лист8632/17.2/7-19
Про участь у засіданні з питань тарифів на 
електроенергію ДП "НЕК "Укренерго" 15.08.2019 
(м. Київ)

528
14.08.2019від

№
від 14.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08052/08-22 Лист8606/17.1/7-19
Про участь у відкритому обговоренні проекту змін 
до Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 20.08.2019 (м. Київ)

529
14.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08333/08-22 Лист9084/17.2/7-19
Про участь у відкритому обговоренні схвалених 
проектів постанов НКРЕКП 03.09.2019 (м.Київ)

530
28.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08215/08-42 Лист624
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА УРЯДУВАННЯ
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців у ІІ півріччі 2019 року

531
21.08.2019від

№
від 22.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08327/08-42 Лист85/20/22-19
Про надання роз'яснення щодо оголошення 
конкурсу та умови його проведення

532
16.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08347/08-42 Лист84/08.01/22-19
Про питання підвищення кваліфікаціі державних 
службовців

533
16.08.2019від

№
від 29.08.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України
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08001/08-32 Лист18-2367
Про надання копій документів щодо розподілу 
субвенції на освітні послуги

534
15.08.2019від

№
від 15.08.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

08095/08-37 Лист1574/2.3-07-19
Про інформаційні матеріали щодо примусового 
вивезення українців у 1944-1946 роках

535
16.08.2019від

№
від 19.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08220/08-37 Лист1574/2.3-07-19
Про інформаційні матеріали до 75-х роковин 
початку депортації українців із Польщі

536
16.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08221/08-37 Лист1588/2.1-07-19
Про сприяння для проведення меморіальних 
заходів 09.09.2019 (м.Київ)

537
19.08.2019від

№
від 23.08.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07915/08-20 Лист6722/9/28-10-07-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про стан розрахунків платників податків з 
місцевими бюджетами

538
10.06.2019від

№
від 12.08.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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