
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.09.19 по 12.09.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

08727/08-09 Протокол голови ОДА1
ПРОТОКОЛ №1 наради голови 
облдержадміністрації з питань виконання доручень 
Президента України В.Зеленського в ході візиту до 
м. Запоріжжя 18.07.2019

1
07.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08453/08-46 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Відділ взаємодії з правоохоронними 
органами)
Про участь у тактико-спеціальному навчанні 
13-14.09.2019

2
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08465/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2019 році на 
заходи протипожежної безпеки для КЗ 
"Запорізький обласний краєзнавчий музей" ЗОР

3
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08466/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про збільшення на 2019 рік обсягу фінансування 
обласної Програми соціальної підтримки ветеранів 
війни...

4
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
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номер та дата ОДА
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08467/08-35 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на використання печатки 
облдержадміністрації та факсимільє Е.Слепян для 
нагородження переможців конкурсів "Господиня 
свого краю" та "Батько року"

5
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08468/08-26 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про розробку Програми про стимулювання 
населення, ОСББ та ЖБК до впровадження 
енергоефективних заходів

6
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08490/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про перезарядку дистанційних 
гамма-терапевтичних апаратів у 2019 році

7
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08508/08-20 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про фінансування заходів з реконструкції 
самопливного каналізаційного колектора у 
м.Бердянськ

8
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08609/08-35 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент охорони здоров'я)
Про народження трійні у КЗ "Обласний 
перинатальний центр" ЗОР

9
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08688/08-42 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ 
Про встановлення надбавки В.Литвиненко, 
С.Бєлєвцову, В.Гордієнко, А.Полякову за вересень 
2019 року

10
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08689/08-42 Доповідна запискаб/н
В.СКОБЛІКОВ
Про преміювання В.Литвиненка та В.Гордієнка за 
серпень 2019 року

11
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2
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08699/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про преміювання М.Барановської та В.Шлеї за 
серпень 2019 року

12
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08700/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. ГУГНІН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Андрєєва М.Є. (та інші)

13
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08763/08-34 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Управління молоді, фізичної культури 
та спорту)
Про відрядження членів збірної команди 
державних службовців Запорізької області

14
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08764/08-37 Доповідна запискаб/н
Е.ГУГНІН (Департамент культури)
Про можливу дискримінацію за національною 
ознакою

15
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

08644/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Державний архів Запорізької області)
Про преміювання О.Тедєєва 

16
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08645/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Державний архів Запорізької області)
Про встановлення надбавки О.Тедєєву 

17
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08673/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО
Про погодження надбавки О.Тедєєву, О. Билиму

18
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08674/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО
Про погодження премії О.Тедєєву та О.Билиму за 
серпень 2019 року

19
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

3
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08675/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Управління містобудування та 
архітектури)
Про погодження премії О.Билиму за серпень 2019 
року

20
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08676/08-42 Доповідна запискаб/н
З.БОЙКО (Управління містобудування та 
архітектури)
Про погодження надбавки О.Билиму за вересень 
2019 року

21
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

08611/08-08 Депутатське звернення20 95793
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про виділення коштів на лікування гр. Залевської 
З.П

22
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

08772/08-32 Лист2019/16-13
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМ. 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про проведення навчального модулю

23
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Банки

08597/08-40 ЛистЕ.18.0.0.0/4-178
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання в користування земельної ділянки

24
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08759/08-40 ЛистЕ.18.0.0.0/4-179
АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Про довідку щодо розроблення проекту 
землеустрою

25
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

08502/08-21 Лист111
ГО "ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КЛУБ"
Про проведення Топ-100 найкращих українських 
компаній 12.12.2019 (м.Київ)

26
28.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08517/08-34 Лист03/08-28
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про культурно-освітню поїздку до Угорщини і 
Хорватії 26.09-03.10.2019

27
28.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08629/08-44 Листб/н
ГО "ВОЇНИ АТО ЧЕРКАЩИНИ"
Про закупівлю автобусів російського виробництва

28
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08641/08-44 Лист1024
ГО "РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМІСАРІАТ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ"
Про створення громадської ради при Запорізькій 
ОДА

29
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08469/08-41 ЛистPol.321.15
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про візит Надзвичайного і Повноважного Посла 
ФРН до Запоріжжя 26.09.2019

30
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08670/08-22 Лист0234/1009
КОМПАНІЯ REMEKS
Про придбання металоконструкцій для закінчення 
будівництва мостового переходу

31
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08409/08-40 Лист5
ТОВ "КАРСАГРУП"
Про виділення земельної ділянки для будівництва 
фабрики

32
29.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08425/08-41 Лист20706
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про Системний звіт Ради на тему: 
"Адміністративне оскарження: поточний стан та 
рекомендації"

33
23.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08427/08-22 Лист36
ТОВ "ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП"
Про дозвіл на пропуск вантажного автомобільного 
транспорту

34
29.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08432/08-49 Листб/н
ЦИГИЦЯ Л.М.
Про пояснення на позовну заяву щодо визнання 
незаконною бездіяльність Запорізької 
облдержадміністрації та зобов'язання вчинити певні 
дії за позовом ДП "НАЕК "Енергоатом"

35
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08449/08-41 Лист103
INTERNATIONAL IT FORUM BY GLOBAL 
GENESIS
Про участь у ІТ-форумі 27.09.2019 (м.Запоріжжя)

36
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08496/08-35 Лист153-Д
ОБФ "ШЛЯХ ДО ДОМУ"
Про методичні матеріали на тему протидії 
насильству щодо дітей

37
15.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08505/08-37 Лист19/28-2808
СВАТІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення фестивалю народної творчості 
"Слобожанський спас"

38
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08507/08-22 Лист739
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про обсяги та напрями реалізації скрапленого газу

39
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

6



№
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08540/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ СИВОНЕНКО О.В.
Про надання інформації щодо розпорядження 
голови облдержадміністрації від 21.09.2012 № 436

40
02.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08554/08-22 Лист251-01/01-9
ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"СИСТЕМИ ТЕПЛО-, ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ. 
ЕНЕРГОСЕРВІС. СТЕПЕС. SHESES'19"
Про участь у конференції 13-15.11.2019 (м.Вараш 
Рівненської обл.)

41
03.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08582/08-37 Листб/н
ПОЧЕСНИЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про обговорення нагальних питань

42
06.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08583/08-37 Листб/н
ПОЧЕСНИЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про скаргу на дії співробітників державного бюро 
розслідувань, розташованого у м.Мелітополі

43
06.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08617/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ЩАСЛИВА М.О.
Про заперечення на пояснення третіх осіб за 
позовом ДОР Гришина Я.В.

44
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08664/08-33 Лист283
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" 
УКРАЇНСЬКОГО НДІ МЕДИЦИНИ 
ТРАНСПОРТУ
Про проведення 2-го єтапу 5-го Глобального тижня 
безпеки дорожнього руху ООН 11-17.11.2019

45
05.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08713/08-28 Лист75/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про заходи з відзначення Міжнародного дня 
громадян похилого віку та Дня ветерана

46
03.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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08723/08-22 Лист190911
КОМПАНІЯ "BERALMAR"
Про співробітництво

47
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08724/08-35 ЛистUKR/PRO/2019/
ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 25.09.2019 року

48
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08730/08-51 Лист2019/96
ТОВ "ЕСРАЙ УКРАЇНА"
Про участь у конференції "ГІС в управлінні 
територіальним розвитком" 26-27.09.2019 (м. Київ)

49
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08731/08-22 Лист13538/3-19/21
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про запрошення на міжнародний форум "TRANS 
EXPO ODESA-MYKOLAIV 2019" 20.09.2019 
(м.Миколаїв) 

50
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08751/08-44 Лист116-1
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
Про забезпечення фінансування підприємств, 
організацій, установ

51
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08757/08-40 Лист01/0655
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

52
06.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08758/08-40 Лист01/0656
ТОВ "ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

53
06.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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08760/08-41 ЛистUNDP/2019/09/8
ПРОГРАМА З ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ 
МИРУ, ПРООН В УКРАЇНІ
Про урочисте відкриття дитячих садочків у 
м.Мелітополі 25.09.2019

54
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08762/08-22 Лист746
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та реалізації 
скрапленого газу, придбаного на аукціоні

55
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08767/08-32 Лист2/01
ТОВ "КОМП`ЮТЕРНА АКАДЕМІЯ 
МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ БІЗНЕС-ШКІЛ"
Про співробітництво

56
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Посольства

08752/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ
Про проведення зустрічі з представниками 
посольства

57
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

08574/08-41 Лист145-19/4
ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
АЛБАНІЯ У М.ХАРКОВІ
Про співпрацю з албанською діаспорою Приазов'я

58
04.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08708/08-41 ЛистPol303.09
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про святкування Дня Німецької Єдності 04.10.2019 
в м.Дніпро

59
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди
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№
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(адресат)
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08433/08-49 Постанова908/26/17
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання незаконним і скасування 
розпорядження щодо договору оренди землі ТОВ 
"Агрофірма "Славутич"

60
19.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08434/08-49 Лист280/786/19
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про розгляд апеляційної скарги ТОВ 
"Укрінспецмаш" 07.10.2019

61
28.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08437/08-49 Ухвала910/8271/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання незаконною бездіяльності та 
зобов'язання прийняти рішення за позовом ВП 
"Запорізька АЕС"

62
27.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08575/08-49 Лист314/18/19
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виклик до суду за позовом Токмацької 
місцевої прокуратури Запорізької області до 
Лешкевич І.І.

63
02.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08618/08-49 Ухвала908/1462/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання недійсним розпорядження за позовом 
ТОВ "ТК"Донрибкомбінат"

64
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08619/08-49 Рішення908/924/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про заміну сторони у договорі оренди від 
01.09.2006 за позовом ТОВ "Щедрий лан"

65
28.08.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08621/08-49 Ухвала908/55/17
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про стягнення коштів за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

66
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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08776/08-49 Ухвала908/1048/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-!"

67
05.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08777/08-49 Ухвала910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД 
Про ухвалу суду щодо прийняття апеляційних скарг 
ТОВ "Агротіс"

68
04.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08685/08-18 Лист1611-19
Про звернення, що надійшли на  урядову "гарячу 
лінію" протягом серпня 2019 року

69
09.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

08405/08-03 Постанова822
Про оплату праці педагогічних, 
науково-педагогічних та наукових працівників 
закладів і установ освіти і науки

70
10.07.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08411/08-06 Доручення25408/1/1-19
(Г. Зубко) Про аудит постачальників теплової 
енергії та гарячої води в частині обгрунтованості 
цін/тарифів

71
28.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08416/08-17 Лист17809/0/2-19
(В. Поліщук) Про повернення пакету документів 
щодо вилучення та передачі в оренду земельної 
ділянки ТОВ "Дайналайн Констракшн"

72
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08442/08-03 Постанова571
Деякі питання надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво мультифункціональних майданчиків 
для занять ігровими видами спорту

73
05.07.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08443/08-03 Постанова746
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2014 р. N 91

74
19.06.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08444/08-03 Постанова824
Про затвердження типових положень про денний 
центр соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, та спеціалізовану 
службу первинного соціально-психологічного 
консультування осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі

75
21.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08445/08-03 Постанова827
Деякі питання здійснення державного моніторингу 
в галузі охорони атмосферного повітря

76
14.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

08446/08-03 Розпорядження691-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
положень Генеральної угоди про регулювання 
основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2019 - 2021 роки

77
21.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08461/08-03 Розпорядження693-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку органів системи Міністерства 
внутрішніх справ на період до 2020 року

78
21.08.2019від

№
від 03.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08477/08-03 Постанова793
Про внесення зміни до пункту 4 Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході України

79
21.08.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08486/08-03 Постанова829
Деякі питання оптимізації системи центральних 
органів виконавчої влади

80
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12
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08513/08-17 Лист18241/0/2-19
Про план популяризації інвестиційного потенціалу 
України у світі

81
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08514/08-03 Постанова830
Про затвердження Правил надання послуги з 
постачання теплової енергії і типових договорів 
про надання послуги з постачання теплової енергії

82
21.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08572/08-17 Лист18437/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про звітування щодо 
документообігу

83
06.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08585/08-06 Доручення25691/1/1-19
(Г. Пліс) ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
Про оцінку ризиків впливу на ринок праці

84
04.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08591/08-04 Витяг з протоколуВП 2
(О. Гончарук) 3. Рішення з окремих питань про 
звітування щодо документообігу 

85
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08640/08-17 Лист18611/0/2-19
(В. Федорчук) ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ 
АТО"
Про закупівлю шкільних автобусів російського 
виробництва

86
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08661/08-17 Лист18711/0/2-19
(В. Поліщук) Про газопостачання

87
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08662/08-17 Лист18686/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення депутатів Бердянської 
районної ради щодо посилення державного 
контролю за використанням хімічних засобів 
захисту рослин

88
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08682/08-17 Лист18875/0/2-19
(С. Дехтяренко) Про надання роз'яснень щодо 
моніторингу документообігу

89
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

13
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08683/08-03 Постанова834
Про внесення змін до Порядку фінансування 
видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з 
виконання державних програм соціального захисту 
населення за рахунок субвенцій з державного 
бюджету

90
06.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08686/08-17 Лист18747/0/2-19
(В. Поліщук) ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС 
АСОЦІАЦІЯ
Про будівництво заводу з виробництва каоліну та 
польового шпату та території Біляївського 
родовища каолінів у Вільнянському районі

91
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08691/08-17 Лист19-15/524
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

92
06.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08744/08-17 Лист18958/0/2-19
(В. Поліщук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про підвищення інвестиційної привабливості 
Запорізької області

93
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08769/08-17 Лист19003/0/2-19
(В. Поліщук) ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про проведення капітального ремонту або 
реконструкції автомобільних доріг

94
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

08555/08-22 ЛистЦЕ-7/2083
ДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення проекту 
змін до Інвестиційної програми на 2019 рік 
18.09.2019 (м.Київ)

95
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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08729/08-22 Лист01/35304
УКРЕНЕРГО
Про участь у відкритому обговоренні проєкту зміни 
тарифу на послуги з передачі електричної енергії 
23.09.2019 (м.Київ)

96
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

08541/08-22 Лист26-5235/1.17-19
Про газопостачання

97
03.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

08587/08-26 Лист7/32/14317-19
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА 
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Про проведення селекторної наради щодо 
підготовки до опалювального сезону 12.09.2019

98
06.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство аграрної політики та продовольства

08626/08-23 Лист3718-11/18362
Про участь у нараді керівників структурних 
підрозділів агропромислового розвитку 10.09.2019 
(м.Київ)

99
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08487/08-39 Лист5/4-9/9869-19
Про надання інформації щодо поголів’я великої 
рогатої худоби і свиней...

100
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08512/08-21 Лист3611-07/36605-0
Про проведення тренінгів в рамках створення 
мережі Центрів підтримки підприємництва 
17-18.09.2019 та 23-27.09.2019 (м.Київ)

101
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08630/08-37 Лист4602-04/37249-0
Про надання інформації щодо виставок і ярмарок у 
2020 році

102
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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08650/08-22 Лист3903-06/37347-0
Про надання інформації стосовно підтримки 
створення індустріального парку "Мелітополь"

103
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08656/08-37 Лист4502-06/36725-0
Про спільне представлення туристичного 
потенціалу України під час виставок у Лондоні та 
Варшаві 04-06.11.2019 та 21-23.11.2019

104
04.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08580/08-22 Лист03/29-8556
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на жовтень 2019 року

105
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08581/08-22 Лист03/29-8557
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на жовтень 2019 року

106
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України

08666/08-20 Лист22/7/0-3557-19
Про надання копій Актів за результатами перевірок 
Рахункової палати

107
05.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08780/08-41 Лист311/21-185-1703
Про звітування щодо стану виконання РНП-2019 
(Україна-НАТО) за результатами ІІІ кварталу

108
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08415/08-27 Лист2539/35/14-19
Про надання інформації щодо безбар'єрного 
доступу осіб з інвалідністю до транспортної 
інфраструктури

109
29.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Міністерство культури

08614/08-37 Лист1178/19-2/15-19
Про організацію Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки "Європейська 
співдружність" (23.04-01.05.2020)

110
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08447/08-34 Лист6647/22
Про затвердження постанови КМУ "Про внесення 
змін до пункту 8 Положення про дитячо-юнацьку 
спортивну школу"

111
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08586/08-34 Лист6755/6.2
Про надання інформації щодо наказу 
Мінмолодьспорту від 01.08.2019 № 3913 

112
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08603/08-34 Лист6777/3.4
Про проведення IX Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я" 
20-22.09.2019 (м.Київ)

113
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08651/08-28 Лист6794/3.3
Про затвердження умов оплати праці працівників 
молодіжних центрів 

114
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08652/08-34 Лист6808/14
Про участь у Всеукраїнській грі "СІЧ – сила і 
честь" імені братів Чучупак 03-06.10.2019 (с.Буда, 
Черкаська обл.)

115
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08717/08-34 Лист6876/3.3
Про збір інформації щодо молодіжних центрів

116
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08732/08-34 Лист1421/4.3/вк
Про виклик на навчально-тренувальний збір 
національної збірної команди України з боротьби 
греко-римської 16-30.10.2019 (м.Київ)

117
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08770/08-34 Лист1423/4.6/вк
Про відрядження до м. Києва 
тренера-адміністратора штатної команди 
національної збірної команди України з гандболу 
18-23.09.2019

118
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

08684/08-48 Лист220/4578
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України у сфері 
оборони держави"

119
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08536/08-43 Лист1/11-8026
Про нагородження Солоненка А.М.

120
03.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08687/08-33 Лист25-04/40012/2-1
Про внесення змін до Плану спроможної мережі 
первинної медичної допомоги Широківської 
громади

121
03.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08456/08-41 Лист7/12/14046-19
Про підготовку до Другого форуму регіонів 
України та Білорусі (03-04.10.2019)

122
02.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08457/08-41 Лист7/12/14087-19
Про підготовку до засідання Робочої групи Другого 
форуму регіонів України та Республіки Білорусь 
04.09.2019

123
02.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08485/08-27 Лист7/30/14000-19
Про надання інформації щодо розвитку населених 
пунктів

124
30.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

18



№
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

08635/08-26 Лист7/10.2/14370-19
Про вжиття заходів щодо забезпечення розрахунків 
за природний газ

125
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08648/08-41 Лист7/12/14221-19
Про засідання Робочої групи з підготовки до 
проведення Другого форуму регіонів України та 
Білорусі 19.09.2019 (м.Київ)

126
05.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08649/08-41 Лист7/12/14338-19
Про підготовку до Другого форуму регіонів 
України та Білорусі 03-04.10.2019

127
06.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08657/08-26 Лист7/11.3/14312-19
Про результати проведення щорічної 
всеукраїнської акції "Чисте довкілля"

128
06.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08716/08-26 Лист7/11.3/14456-19
Про зняття з контролю заходів щодо підготовки 
пляжів до масового відпочинку населення

129
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08733/08-27 Лист7/30/14523-19
Про надання інформації щодо умов доступності для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до пам'яток архітектури та 
містобудування

130
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

08735/08-19 Лист7/19.4/14529-19
Про надання інформації щодо інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку

131
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08768/08-19 Лист7/19.7/14542-19
Про надання пропозицій щодо виключення 
проектів з переліку інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку у 2019 за кошти 
ДФРР

132
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство соціальної політики

08406/08-35 Лист15803/0/2-19/37
Про надання кандидатури відповідальної особи, на 
яку буде покладено функцію "реєстратор"

133
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08407/08-35 Лист15805/0/2-19/61
Про виконання функцій у сфері соціального 
захисту населення та захисту прав дітей в пілотних 
ОТГ у І півріччі 2019 року

134
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08408/08-28 Лист15817/0/2-19/53
Про зміни в Порядку повідомної реєстрації 
колективних угод і договорів

135
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08476/08-28 Лист15926/0/2-19/39
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

136
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08484/08-28 Лист15958/0/2-19/56
Про виконання наказу Мінсоцполітики від 
17.07.2019 № 1106 щодо ведення справ 
отримувачів соціальної допомоги

137
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08525/08-28 Лист16012/0/2-19/57
Про створення спеціалізованих служб для 
постраждалих від домашнього насильства

138
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08579/08-36 Лист16118/0/2-19/37
Про проведення заходів до Дня усиновлення

139
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08584/08-28 Лист16117/0/2-19/61
Про опрацювання проекту наказу Мінсоцполітики 
щодо затвердження форми звітності 1-ВД (річна)

140
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08604/08-35 Лист16170/0/2-19/25
Про популяризацію послуги раннього втручання

141
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

20



№
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

08605/08-28 Лист16175/0/2-19/57
Про надання пропозицій щодо профілактики 
бездомності та безпритульності

142
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08606/08-35 Лист389/0/221-19
Про надання пропозицій до проекту програми 
соціально-психологічної реабілітації дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах

143
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08610/08-28 Лист16100/0/2-19/57
Про затвердження форм документації для 
притулків

144
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08653/08-28 Лист16237/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

145
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08655/08-28 Лист16250/0/2-19/61
Про надання інформації щодо соціальних та 
реабілітаційних послуг

146
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08714/08-35 Лист397/0/221-19/57
Про надання інформації щодо призначення і 
виплати державної соціальної допомоги 

147
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08715/08-35 Лист16329/0/2-19/37
Про проведення семінару з питань усиновлення 
02-04.10.2019 (м.Київ)

148
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

08771/08-42 Лист16393/0/2-19/37
Про недопущення скорочення чисельності 
працівників служб у справах дітей

149
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08459/08-24 Лист1817/02/07.2-19
Про надання інформації щодо кількості інвалідів 
війни, учасників бойових дій та учасників війни, які 
перебувають на квартирному обліку за місцем 
реєстрації

150
27.08.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

08524/08-34 Лист1938/03/08.2-19
Про проведення всеукраїнських змагань "Ігри 
Нескорених" 14.09.2019 (м.Київ)

151
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

08632/08-28 Лист1981/06/11.2-19
Про виконання листа Мінсоцполітики від 
09.01.2018 № 16/0/166-18

152
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08633/08-28 Лист1980/06/11.2-19
Про заміну листів щодо отримання відомостей про 
учасників АТО

153
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

08564/08-20 Лист04110-09-10/220
Про підготовку бюджетних запитів на 2020-2022 
роки

154
03.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08578/08-20 Лист05110-14-6/2226
Про особливості складання проекту місцевого 
бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого 
бюджету на 2021-2022 роки

155
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

08625/08-42 Лист7269/13.1/26-19
Про надання інформації щодо осіб, до яких мають 
бути застосовані норми Закону України "Про 
очищення влади"

156
29.08.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08470/08-19 Лист01-2080/36-1
Про фінансування проектів ДФРР

157
02.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

08639/08-37 Лист01-2141/49-1
Про запрошення на святкування Дня міста 
17.09.2019 (м.Бердянськ)

158
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08773/08-20 Лист01-2131/33-1
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету на запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації в м.Бердянськ

159
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08774/08-20 Лист01-2177/28-1
Про фінансування капітального ремонту 
шляхопроводу в м.Бердянськ

160
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08775/08-20 Лист01-2146/27-1
Про виділення з державного бюджету коштів на 
ремонт автомобільної дороги національного 
значення Н-30

161
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

08491/08-20 Лист01-01-30/3572
Про виділення коштів на придбання витратних 
матеріалів для процедури гемодіалізу

162
23.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08494/08-43 Лист01/03-28/02558
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Овчаренко Е.В.

163
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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08745/08-48 Лист76н.т.
Про внесення змін до складу штабу територіальної 
оборони №23 в Запорізькій області

164
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08637/08-22 Лист02-51/745-4
Про надання інформації щодо діяльності ТОВ 
"Автопрофі М"

165
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

08596/08-22 Лист1277/03-05
Про внесення змін до мережі міжміських та 
приміських автобусних маршрутів загального 
користування

166
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

08647/08-37 Лист04/03-19/02634
Про проведення 12-13.10.2019 Покровського 
ярмарку

167
06.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

08719/08-20 Лист02/1-24/1471
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про втрати надходжень акцизного податку з 
пального

168
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08738/08-33 Лист01/03-28/02650
Про медичний супровід заходу "Стальний Кубок" 
15.09.2019

169
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

08545/08-20 Лист02-01-21/3341
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2020 
році природоохоронних заходів

170
30.08.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08740/08-22 Лист02-01-21/3427
Про вирішення питання будівництва тротуарів

171
05.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

08489/08-20 Лист1268/03-05
Про виділення коштів на реконструкцію КНС №2 
м.Оріхів

172
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська міська рада

08501/08-36 Лист01-35/2239
Про пропозиції щодо спрямування субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

173
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08672/08-30 Лист01-27/2285
Про добровільне приєднання територіальної 
громади сіл Маринівка та Вячеславка 
Приморського р-ну

174
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

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

08546/08-25 Лист01-02/2091
Про капітальний ремонт будівлі КЗ "Веселівська 
районна різнопрофільна гімназія"

175
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08569/08-30 Лист02-05-11/2100
Про участь у Громадських обговореннях з питань 
перспектив розвитку громади 13.09.2019

176
06.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08528/08-08 Депутатське звернення012/5
ДОР СТАРУХ О.В.
Про перелік об'єктів для фінансування

177
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08557/08-08 Депутатське звернення1/2019/1-2с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про надання графіків завершення будівельних 
робіт на об'єктах у м.Дніпрорудне

178
28.08.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Обласна рада

08412/08-54 Лист3825/01-11
Про перерозподіл цільової субвенції на придбання 
витратних матеріалів для ДЗ "СМСЧ №1" в 
м.Енергодар

179
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08418/08-54 Лист3755/01-11
Про вжиття негайних заходів щодо фінансування 
КЗ "Запорізький обласний краєзнавчий музей" ЗОР

180
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08419/08-54 Лист3709/01-11
Про виділення додаткової субвенції НЗ "Хортиця"

181
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08420/08-54 Лист3747/01-11
КУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів службі ЕМД

182
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08472/08-54 Лист3779/01-13
Про перетворення КУ "Запорізький обласний центр 
здоров'я" на КНП "Центр громадського здоров'я"

183
02.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08473/08-54 Лист3781/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів у 2019 році

184
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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08474/08-54 Лист3814/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" ЗОР
Про збільшення фінансування закладу

185
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08479/08-54 Лист3648/01-26
Про розгляд проекту рішення "Про припинення 
діяльності КУ "Запорізький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом"

186
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08510/08-54 Лист3529/01-11
Про податковий борг КП "Автогосподарство" ЗОР

187
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08523/08-54 Лист01-26/0668
Про здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості

188
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08537/08-54 Лист3822/01-11
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАЦІЄНТІВ "КРАПЛЯ 
КРОВІ"
Про виділення коштів на закупівлю препарату 
"Іматиніб"

189
04.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08538/08-54 Лист3825/01-11
Про перерозподіл коштів субвенції на забезпечення 
лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу

190
04.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08539/08-54 Лист3829/01-11
КНП "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА 
ЧАСТИНА" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про лікування хворих у відділенні гемодіалізу

191
04.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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08556/08-08 Депутатське звернення1/2019/17с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про перенаправлення коштів субвенції на 
лікування методом гемодіалізу мешканців 
м.Дніпрорудне до ДЗ "СМСЧ №1" м.Енергодар

192
04.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08562/08-54 Лист3851/01-11
ГО "ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "НАДІЯ"
Про розподіл коштів на забезпечення лікування 
пацієнтів гемодіалізу

193
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08563/08-54 Лист3840/01-11
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 
КОЛЕДЖ" ЗОР
Про виділення коштів для виконання ремонтних 
робіт горища

194
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08667/08-54 Лист3693/01-05
Про використання коштів, що надходять у порядку 
відшкодування втрат

195
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08668/08-54 Лист3878/01-11
Про відновлення фінансування по об`єкту "Захист 
від підтоплення і затоплення північно-західної 
частини м.Вільнянськ"

196
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08669/08-54 Лист3801/01-11
Про виділення коштів на організацію районного 
полігону твердих побутових відходів

197
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08693/08-54 Лист3898/01-11
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про вимогу сплати боргу (недоїмки) від ГУ ДФС у 
Запорізькій області

198
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28
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08766/08-54 Лист3961/01-14
КЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ЗОШ-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання в оренду нежитлових приміщень

199
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08417/08-08 Депутатське звернення447
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання копій проектів кошторисів на 2020 рік 
комунальних установ та закладів обласної ради

200
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08509/08-08 Депутатське звернення457
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

201
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08516/08-54 Депутатське звернення448
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
04.09.2019

202
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08654/08-08 Депутатське звернення459
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо фінансування 
дорожніх робіт

203
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08747/08-08 Депутатське звернення10-09-19/1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА
Про висновки комісії від04.09.2019

204
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

29
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08544/08-22 Лист69003.2-Сл-1166
Про погодження переліка споживачів

205
03.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08421/08-22 Лист001-068/14579
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

206
29.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08422/08-22 Лист001-068/14566
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

207
29.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08493/08-22 Лист001-068/14714
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

208
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08560/08-22 Лист001-068/14801
Про заборгованість ТОВ ЗТМК"  за електроенергію

209
04.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08561/08-22 Лист001-068/14804
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

210
04.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08598/08-22 Лист001-068/14982
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

211
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08599/08-22 Лист001-068/14891
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

212
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08736/08-22 Лист001-68/15164
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

213
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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документа

08737/08-22 Лист001-68/15195
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

214
07.10.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08660/08-43 Лист38/79
Про нагородження Нікітіна С.В. та Щетініна М.Г.

215
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08692/08-22 Лист04/04-1422
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за спожиту 
електричну енергію

216
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

08450/08-22 ЛистУГЕ/08-13645
Про узгодження проекту загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

217
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08588/08-28 Лист40
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Про погашення заборгованості із заробітної плати

218
06.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08424/08-40 Лист985
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

219
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08438/08-40 Лист216
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про виконання рішення суду щодо надання згоди 
на розробку технічної документації із землеустрою

220
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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08463/08-22 Лист01/202
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу у Чернігівському 
та Якимівському районах

221
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08464/08-22 Лист01/206
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

222
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08543/08-40 Лист01/1776
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

223
29.08.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08552/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про реєстрацію права власності земельних ділянок

224
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08566/08-43 Лист10-42/341
АТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ТРАНСФОРМАРОБУДУВАННЯ"  АТ "ВІТ"
Про нагородження Артьомченко О.В. (та інші) 

225
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08567/08-38 Лист696
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про коректне подання інформації на сайті 

226
21.08.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08568/08-40 Лист6
ТОВ "БІЗ 2012"
Про відкликання листа щодо передачі у власність 
земельної ділянки

227
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08642/08-22 Лист01/212
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяг реалізації скрапленого газу, придбаного 
на спеціалізованих аукціонах у серпні 2019 року

228
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08646/08-40 Лист107.30/330/7258
АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про оформлення права користування земельною 
ділянкою

229
30.08.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08658/08-40 Листб/н
ТОВ "СИМВОЛ 2005"
Про оформлення Договору оренди земельної 
ділянки

230
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08706/08-22 Лист1909-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання оновлених відомостей для ліцензійних 
справ

231
09.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08741/08-23 Лист9
ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ"
Про включення представників Асоціації до 
обласного штабу із протидії аграрному рейдерству

232
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

08765/08-44 Лист09/19
ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про вжиття заходів щодо припинення нарахування 
необгрунтованих розрахунків за природний газ 
оператором газорозподільчої системи

233
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08779/08-22 Лист503
ПП "РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Про виконання ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з перевезень пасажирів

234
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08414/08-28 Лист3007-1
РАДНИК З ПИТАНЬ ВПО У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про заходи з реалізації проекту "Розвиток 
соціальної згуртованості..."

235
30.07.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

33



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08452/08-21 Лист12
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З 
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Про виділення приміщення для проведення 
засідання 13.09.2019

236
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08462/08-43 Листб/н
СПІЛКА ВІРМЕН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Юсика Нуріджаняна

237
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08480/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про погодження технічної документації із 
землеустрою

238
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08503/08-41 Листб/н
СПІЛКА ВІРМЕН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про візит Надзвичайного та повноваженого Посла 
Вірменії в Україні 26.09.2019

239
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08547/08-41 Лист1/12
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЦЕНТР 
СПРИЯННЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ
Про проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів 03-04.2019 (м.Бердянськ)

240
04.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

08558/08-43 Лист01-248
КП "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ"
Про нагородження Дорошенко С.Д. (та інші)

241
02.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08577/08-22 Лист01-1/525
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності

242
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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08677/08-51 Лист132
GLOBAL GENESIS
Про участь у International IT Forum 2019 27.09.2019 
(м.Запоріжжя)

243
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08678/08-51 Лист135
GLOBAL GENESIS
Про сприяння у проведенні International IT Forum 
2019 27.09.2019

244
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

08718/08-43 Лист02/880
ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Циганкова П.В. (та інші)

245
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08428/08-44 Листб/н
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про питання закупівлі шкільних автобусів 
російського виробництва

246
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08471/08-22 Лист03/09-19
ГО "ТРАНСПОРТНА ІНІЦІАТИВА"
Про вирішення транспортного питання

247
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08483/08-44 Лист54Д
ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про реалізацію прав учасників АТО на отримання 
земельних ділянок

248
19.08.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08515/08-44 Лист09-01
ГО "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
УБД "САРМАТ"
Про зустріч з творчою групою фільму "Іловайськ 
2014. Батальон "Донбас" 05.09.2019

249
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08518/08-18 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 
"РУТЕНІЯ-ОДЕСА"
Про прийняття представників під час особистого 
прийому

250
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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08519/08-22 Лист23
ГО "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про надання автотранспорту на 07.09.2019

251
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08638/08-44 Лист02/19
ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про відкликання проєкту рішення облради "Про 
припинення діяльності КУ "Обласний клінічний 
ендокринологічний диспансер" ЗОР шляхом 
приєднання до КУ "Запорізька обласна клінічна 
лікарня" ЗОР

252
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08680/08-44 Лист81/0
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про організацію зустрічі для вирішення нагальних 
питань

253
06.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

08705/08-44 Лист023
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про надання інформації щодо збитків від ТОВ 
"Южспецстрой"

254
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Суди

08616/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик на судове засідання 30.09.2019

255
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

08535/08-20 Лист01-05/213
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА"
Про фінансування природоохоронних заходів

256
03.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08595/08-43 Лист02/3464
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Одинцової В.М.

257
03.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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Учбові заклади

08498/08-43 Лист04-1725
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Коваленко В.Г.

258
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08499/08-43 Лист04-1723
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Тимошенка А.М.

259
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08500/08-43 Лист04-1724
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Бєлової А.О.

260
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08573/08-25 Лист209
КЗ "ОРІХІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС №2 ІМЕНІ В.А.ЛАЗАРЯНА"
Про побудову спортзалу з переходом до 
навчального корпусу

261
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08679/08-43 Лист138
ДЮСШ "МЕТАЛУРГ ЗАПОРІЖЖЯ" З ФУТБОЛУ
Про нагородження Ключика Л.С.

262
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08694/08-43 Лист04-1762
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Постол Ю.О.

263
09.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08695/08-43 Лист04-1763
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Сердюк М.Є.

264
09.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08696/08-43 Лист04-1764
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Скляр Р.В.

265
09.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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08697/08-43 Лист04-1765
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Тодорової Л.В.

266
09.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Житомирська ОДА

08413/08-41 Лист5628/2-19/50
Про Другий форум регіонів України та Білорусі 
03-04.10.2019

267
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Кіровоградська ОДА

08742/08-23 Лист01-32/435/0.4
Про Міжнародну агропромислову  виставку 
"AgroExpo - 2019" 25-28.09.2019 
(м.Кропивницький)

268
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

08492/08-16 Лист04-01/1056
(С. Трофімов) ДЕПУТАТ ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАХНІЙ С.А.
Про напрями політики у сферах виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, інвестицій тощо

269
02.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08590/08-16 Лист03-01/1224
(О.Дніпров) Про проведення круглих столів на 
тему: "Заходи зміцнення довіри між органами 
влади та організаціями громадянського 
суспільства" 09-19.09.2019

270
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

08592/08-16 Лист04-01/1226
ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
Про будівництво заводу з виробництва каоліну та 
польового шпату та території Біляївського 
родовища каолінів у Вільнянському районі

271
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

38



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

08593/08-16 Лист41-01/51
(К. Тимошенко) Про передачу автомобілів швидкої 
медичної допомоги 20.09.2019 (м.Київ)

272
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08707/08-16 Лист41-01/54
(К. Тимошенко) Про передачу автомобілів швидкої 
медичної допомоги 16-17.09.2019 (м.Київ)

273
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

08589/08-02 Указ659/2019
Про призначення В.Туринка головою Запорізької 
обласної державної адміністрації

274
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08690/08-02 Указ658/2019
Про увільнення від тимчасового виконання 
обов’язків голови Запорізької обласної державної 
адміністрації

275
05.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08612/08-42 Лист01-40/0583
Про погодження призначення Реукової Г.А.

276
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

08439/08-28 Лист01.1-16/0637
Про пропозиції щодо передачі повноважень з 
питань соціального захисту населення ОТГ

277
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08451/08-22 Лист01.1-16/0638
Про забезпечення під'їзду на територію 
Мар'янівської ЗОШ І-ІІІ ст.

278
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

08475/08-20 Лист018/01-14
Про фінансування природоохоронних заходів

279
30.08.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08634/08-43 Лист01-16/0659
Про нагородження Ілюшенко Т.О. (та інші)

280
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

08721/08-20 Лист018/01-14
Про включення заходів до Переліку пропозицій 
щодо виділення коштів з фонду ОНПС

281
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08722/08-20 Лист01.1-16/0667
Про скасування виконання листа від 30.08.2019 
№018/01-14

282
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08761/08-20 Лист218/01-39
Про виділення коштів відповідно до Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

283
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08709/08-40 Лист1931/01-17
Про надання роз`яснень щодо укладання договору 
оренди водних об`єктів з ТОВ "АГРО-Р"

284
05.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08571/08-20 Лист0398/01-04
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного екофонду у 2020 року

285
03.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08703/08-28 Лист01-41/2483
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про збільшення фонду заробітної плати

286
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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08728/08-42 Лист02-39/0411
Про погодження призначення Дегерменжі С.А.

287
06.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08559/08-43 Лист01-01-25/0594
Про нагородження Головченко Г.М. та 
Трофименко Т.В.

288
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08643/08-43 Лист01-01-25/0594
Про нагородження Головченко Г.М., Трофименко 
Т.В.

289
05.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08481/08-22 Лист01-46/0612
Про неякісний ремонт дороги О080615

290
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08600/08-43 Лист01-31/0621
Про нагородження Діхтяра А.О.

291
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08460/08-42 Лист01-06/617
Про виплату матеріальної допомоги Романенко 
Н.А.

292
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08478/08-22 Лист01-37/224
Про вжиття заходів з проведення ремонтних робіт 
автодороги С081705

293
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08725/08-22 Лист01-37/229
Про вжиття заходів з проведення ремонтних робіт

294
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08482/08-42 Лист14-09/0407
Про погодження призначення Суліменко О.І.

295
03.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

41



№
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

08601/08-20 Лист0426/61-02
Про  виділення коштів з обласного фонду ОНПС у 
2020 році

296
30.08.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08615/08-40 Лист12-09/0404
Про надання роз'яснення щодо погодження 
проектів землеустрою 

297
02.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08404/08-28 Лист01-46/0436
Про співпрацю між управліннями соціального 
захисту населення та об'єднаними територіальними 
громадами

298
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

08748/08-08 Депутатське звернення6
Про недопущення зняття мораторію на продаж 
землі без відповідного законодавчого забезпечення 
питання функціонування ринку землі

299
06.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Гуляйпільська райрада

08431/08-49 Лист239/01-30
Про відкриття провадження у справі за позовом 
Власенка О.П.

300
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Михайлівська райрада

08671/08-08 Депутатське звернення01-24/120
Про реформу системи 
адміністративно-територіального устрою

301
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

08495/08-26 Лист02-01-47/631
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про забезпечення населення питною водою

302
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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08504/08-22 Лист99/
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ліквідацію аварійності на автодорогах 
загального користування місцевого значення

303
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08506/08-40 Лист02-01-14/499
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розроблення технічної документації по 
інвентаризації земельних ділянок

304
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08529/08-29 Лист02-01-46/1835
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про проведення позапланових перевірок 
техногенної та пожежної безпеки у місцях 
відпочинку людей

305
22.08.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08533/08-08 Депутатське звернення1725
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про проведення капітального ремонту або 
реконструкції автомобільних доріг

306
03.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08576/08-26 Лист01-48/2630
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ 
Про внесення змін до проекту "Реконструкція 
водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького 
р-ну"

307
29.08.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

08594/08-20 Лист09/1761
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування робіт з реконструкції очисних 
споруд смт.Якимівка

308
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08613/08-22 Лист991
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ліквідацію аварійних участків на автодорогах 
загального користування місцевого значення

309
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08663/08-20 Лист691
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про співфінансування на придбання шкільного 
автобуса

310
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08665/08-20 Лист1804
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про перерозподіл додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

311
10.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08704/08-25 Лист01-13/634
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про закінчення реконструкції дитячого садочку 
"Теремок"

312
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

08739/08-20 Лист1598/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капремонт каналізаційної 
насосної станції

313
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райрада

08448/08-20 Лист1696
Про виділення коштів на придбання житла для 
дітей-сиріт

314
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

08778/08-22 Доповідна запискаб/н
Про погодження зниження вартості майна 
(автомобілів), що пропонуються для продажу на 
аукціоні та проведення повторного аукціону

315
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08440/08-21 Лист02.1-26/04.2/109
Про виділення приміщення для проведення 
засідання робочої групи 04.09.2019

316
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

08441/08-20 Лист02.1-26/05.2/110
Про виділення коштів з ФОНПС у 2020 році

317
02.09.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

08497/08-51 Лист01/1410
Про відкриття сайту

318
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент фінансів

08531/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до помісячного розпису 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення природоохоронних заходів

319
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08550/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Медвідя С.М. за серпень 2019 
року

320
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08551/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки Медвідю С.М. на 
вересень 2019 року

321
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

08749/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання А.Бойка за серпень 2019 року

322
12.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

08526/08-42 Лист397/03-17
Про участь у проведенні навчання 12.09.2019

323
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08532/08-42 Лист388/03-17
Про навчання за професійною програмою 
підвищення кваліфікації вперше призначених на 
державну службу 16-27.09.2019

324
02.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08698/08-20 Лист06.2-09/6213
Про стан використання субвенцій

325
09.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08710/08-20 Лист07.3-08/6244
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

326
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08711/08-20 Лист07.3-08/6243
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

327
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

08712/08-20 Лист30/9/08-01-06-02
Про звіти ГУ ДПС у Запорізькій області станом на 
01.09.2019

328
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

08521/08-49 Лист280/786/19
Про апеляційну скаргу ТОВ "Укрінспецмаш" від 
11.07.2019

329
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08530/08-46 Лист1600вх/04/08-20
Про консервацію посиленого КПП 
"Новомиколаївка"

330
23.08.2019від

№
від 05.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08607/08-46 Лист1780вх/08/01-20
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про надання інформації щодо профілактичного 
заходу "Урок з поліцейським"

331
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08435/08-49 Лист013993
Про надання завіреної копії рішення щодо 
припинення юридичної особи Державного 
спеціального підприємства по ремонту 
металургійного обладнання

332
28.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08522/08-49 Ухвала908/1740/19
УХВАЛА суду у справі за позовом ТОВ "Валерія"

333
28.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08620/08-49 Ухвала908/2155/18
Про розірвання договору за позовом Запорізької 
облдержадміністрації до ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

334
02.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08622/08-49 Ухвала908/2155/18
Про розірвання договору за позовом Запорізької 
облдержадміністрації до ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

335
02.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

08750/08-43 Лист10/851
Про нагородження Гаєнкова І.О.

336
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08436/08-49 Постанова2а-0870/7690/11
Про надання копії постанови суду від 08.11.2011 по 
справі 2а-0870/7690/11 за позовною заявою до 
"Запоріжсадвинпром"

337
29.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08753/08-22 Лист01-23/38239/19
Про вирішення питання виділення автомобіля суду

338
10.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

08511/08-22 Лист1-4-7/4155-19
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

339
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08542/08-39 Лист1-6-6/4090-19
Про звернення ТОВ "ВО "Рибгосппостач" щодо 
проведення робіт по розчищенню русел річок

340
28.08.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08426/08-22 Лист7/8-3820
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ (№55)"
Про підтвердження чинності ліцензії з виробництва 
теплової енергії

341
22.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08430/08-40 Лист6/1-3002/Нв-19
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

342
29.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

08520/08-49 Лист32-211вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про визнання незаконними та скасування 
розпоряджень голови Запорізької 
облдержадміністрації за позовом Енергодарської 
місцевої прокуратури до ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

343
27.08.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

08553/08-48 Лист6/703
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про погодження зведених та часткових нарядів

344
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

08624/08-48 Лист2/1052
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про прибуття військовозобов'язаних до 
військкомату 17.09.2019

345
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

08726/08-47 Лист15
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
НАЦАГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД 
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
Про надання інформації щодо діяльності Челембія 
А.М. (та інші)

346
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

08755/08-28 Лист1-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА ВЕТЕРАНІВ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про взаємодію з питань соціального захисту 
ветеранів

347
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

08756/08-28 Лист2-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА ВЕТЕРАНІВ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про включення до обласних програм видатків на 
стоматологічні послуги ветеранам війни

348
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Прокуратура

08410/08-46 Лист115/2-3226вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №1
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, у власності яких перебувають 
захисні споруди цивільного захисту

349
26.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

08429/08-46 Лист32/3-327вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання копій документів щодо первинної 
постановки на облік захисних споруд

350
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08454/08-46 Лист115-3781вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо внесення до 
Державного реєстру пам'яток України водонапірної 
башти по вул. Іванова, 2б у м.Запоріжжі

351
02.09.2019від

№
від 03.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08548/08-46 Лист05/1-1117вих-19
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини

352
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08549/08-46 Лист05/1-1119вих-19
Про надання інформації щодо меліоративних 
систем

353
05.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08623/08-46 Лист05/1-1127вих-19
Про надання інформації щодо програм безпеки 
дорожнього руху

354
05.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08720/08-46 Лист05/1-1179вих-19
Про надання інформації щодо програм безпеки 
дорожнього руху

355
11.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08746/08-46 Лист05/3-836вих-19
Про надання інформації щодо застосування 
дисциплінарного стягнення до Ковальова О.В.

356
09.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08534/08-46 Лист59/6/3-1257
Про моніторинг пасажирських перевезень у 
м.Бердянськ

357
02.09.2019від

№
від 05.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08602/08-46 Лист59/14/2712
Про надання інформації щодо складу обласної 
комісії з питання складання переліку споживачів та 
їх обладнання, для якого має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

358
07.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08627/08-46 Лист59/20-3777н/т
Про проведення засідання КГ АТЦ при УСБУ в 
Запорізькій області 11.09.2019

359
04.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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08628/08-46 Лист59/20-3824н/т
Про проведення тактико-спеціального навчання КГ 
АТЦ при УСБУ в Запорізькій області 13-14.09.2019

360
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08701/08-46 Лист59/27/237
Про передумови до зриву опалювального сезону у 
м.Бердянськ

361
04.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08702/08-46 Лист59/27/238
Про наявність передумов до створення загрози 
функціонуванню військових об'єктів ЗС України

362
04.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

08754/08-40 Лист59/24-3859н/т
Про повернення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

363
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08570/08-07 Постанова1899
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

364
04.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08488/08-29 Лист16-12508/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2019 рік"

365
03.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

08455/08-40 Лист13-28-0.21-7363/
Про надання переліку земельних ділянок, на які 
оформлено правовстановлюючі документи на 
право власності або оренди

366
30.08.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції
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08458/08-24 Лист2770/02/07.1-19
Про зняття з контролю запитів щодо кількості 
інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників 
війни, які перебувають на квартирному обліку за 
місцем реєстрації

367
23.08.2019від

№
від 03.09.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

08608/08-20 Лист252
Про зміни поточного рахунку

368
06.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

08636/08-22 Лист2233/1/6.1-5
Про надання пропозицій щодо розподілу обсягу 
субвенції на ремонт доріг

369
09.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

08527/08-39 Лист02/455
Про вжиття відповідних заходів щодо усунення 
порушень екологічного законодавства

370
04.09.2019від

№
від 04.09.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08631/08-38 Лист3254/24/3
Про виконання плану заходів на 2019 рік щодо 
реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017—2020 роки

371
09.09.2019від

№
від 09.09.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

08743/08-38 Лист3288/24/3
Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 
2018—2021 роки

372
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

08423/08-42 Лист03-10-5-509
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про підвищення кваліфікації 18-19.09.2019

373
30.08.2019від

№
від 02.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

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

08565/08-22 Лист9427/17.2.1/7-19
Про участь у відкритих слуханнях постанов 
НКРЕКП 10.09.2019 (м.Київ)

374
05.09.2019від

№
від 06.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08681/08-22 Лист9570/17.1/7-19
Про участь у відкритому слуханні щодо внесення 
змін до Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 13.09.2019 (м.Київ)

375
10.09.2019від

№
від 11.09.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08659/08-42 Лист94/07.01/22-19
Про онлайн-опитування державних службовців

376
06.09.2019від

№
від 10.09.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

08734/08-37 Лист1730/4.1-06-19
Про інформаційно-просвітницькі матеріали 
"Фактор свободи"

377
11.09.2019від

№
від 12.09.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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