
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.10.19 по 04.10.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09391/08-26 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про стан виконання протоколу наради з 
проблемних питань у сфері ЖКГ м.Енергодар від 
09.09.2019 

1
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09458/08-31 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (стажування) (Департамент АПР)
Про укладання прямого договору на придбання 250 
кубометрів дров'яної деревини для ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації

2
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

09450/08-35 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Юридичне управління)
Про визначення уповноваженої особи 
(координатора) з питань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків органу 
виконавчої влади

3
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

09509/08-43 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент культури)
Про нагородження Пелюка С.О. (та інші)

4
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

09459/08-15 Лист04-21/16-114(17
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про участь у "круглому столі" з питань молодіжної 
політики 08.10.2019

5
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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документа

09487/08-15 Лист04-21/16-119(17
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про обговорення питання покращення 
законодавчого забезпечення державної молодіжної 
політики 08.10.2019 (м.Київ)

6
03.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Народні депутати України

09389/08-08 Депутатське звернення084/2-7
НДУ О. КАБАНОВ
Про надання висновку експертизи проєкту 
"Реконструкції та благоустрою об'єктів 
інфраструктури Національного заповідника 
"Хортиця"

7
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09408/08-08 Депутатське звернення03-02/2/25
НДУ БІЛОЗІР Л.М.
Про надання інформації щодо залишку 
імунодепресантів

8
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09536/08-08 Депутатське звернення01/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про нагородження камерного ансамблю "Містерія"

9
30.09.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

09405/08-20 Лист3/29/32/2-88
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про стан освоєння коштів по цільовим програмам

10
16.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09544/08-48 Лист106/1817
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2022
Про надання Планів для евакуації населення у 
випадку воєнного стану

11
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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09508/08-44 Листб/н
ГО "ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ"
Про участь у відкритті Осінньої Академії НАТО 
17-18.10.2019 (м. Запоріжжя)

12
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09390/08-28 Лист1732/04/2-19
РАТНІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання копій документів щодо видачі 
посвідчення учасника ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС Сильчуку П.І.

13
25.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09409/08-41 Лист27/09-34
U-LEAD З ЄВРОПОЮ
Про співпрацю у рамках створення ЦНАПів

14
27.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09419/08-49 Лист908/1462/19
ТОВ "ТК "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про Відповідь на Відзив на позовну заяву щодо 
визнання недійсним розпорядження

15
29.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09425/08-22 Лист291
ВП "КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ" 
УКРАЇНСЬКОГО НДІ МЕДИЦИНИ 
ТРАНСПОРТУ
Про включення представника до складу комісії 
щодо конкурсу на право перевезення пасажирів

16
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09470/08-41 Лист311/1
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення Семінару-навчальної поїздки 
"Застосування інвестиційних інструментів" 
31.10-01.11.2019 (м.Вінниця)

17
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09500/08-29 Лист279/165
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ОЗОН С"
Про запрошення на Міжнародний виставковий 
форум "Технології захисту-2019" 08-11.10.2019 
(м.Київ)

18
25.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

09510/08-35 ЛистUKR/PRO/2019/
ПРЕДСТАВНИЦТВО ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про участь у семінарі "Жінки, мир, безпека" 
17-18.10.2019 (м. Святогірськ)

19
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09529/08-40 Лист316-10/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди землі

20
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09530/08-40 Лист317-10/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди землі

21
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Посольства

09424/08-41 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі на 07.10.2019

22
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09539/08-33 Лист6137/КВ/079-83
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ПОЛЬЩА
Про транспортування важкохворої Півень Н.Ю.

23
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Релігійні організації

09489/08-26 Лист17
ХАРИЗМАТИЧНА ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ "ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ"
Про проведення робіт на комунальних мережах

24
30.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09446/08-42 Лист2203-01/40266-0
Про надання інформації щодо функціонального 
обстеження підрозділів райдержадміністрацій

25
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09401/08-17 Лист20983/0/2-19
(Д. Дубілет) Про визначення осіб, відповідальних 
за організацію та технічне забезпечення проведення 
селекторних нарад

26
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09411/08-17 Лист21004/0/2-19
(Д. Улютін) Про проведення Українських 
індустріальних днів 03-04.12.2019

27
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09412/08-17 Лист20933/0/2-19
(В. Федорчук) ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ 
АТО"
Про закупівлю шкільних автобусів російського 
виробництва

28
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

09427/08-03 Розпорядження880-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову в 
жовтні — грудні 2019 року

29
29.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09428/08-17 Лист21093/0/2-19
(В. Бондаренко) БОФ "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо фінансової 
підтримки інститутів громадянського суспільства

30
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

09435/08-02 Указ721/2019
Про деякі питання забезпечення прав та законних 
інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, розвитку та підтримки 
сімейних форм виховання дітей

31
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

5



№
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

09448/08-17 Лист21160/0/2-19
(В. Поліщук) Про виділення коштів у 2019 році з 
Державного бюджету для ліквідації аварійної 
ситуації у м. Бердянськ

32
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09449/08-17 Лист21127/0/2-19
(В. Поліщук)"ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ 
ВОЇНІВ АТО"
Щодо екологічної кризи у Якимівському районі 
Запорізької області, спричиненої господарською 
діяльністю ПрА Т «ЗЗРК»

33
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09479/08-04 Протокол селекторної 
наради

33834/0/1-19
(О. Гончарук) Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства, об'єктів 
соціальної сфери та інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 2019/20 року та 
забезпечення його сталого проходження

34
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09482/08-06 Доручення33250/1/1-19
Про підготовку та проведення в Україні чемпіонату 
Європи 2020 року з бадмінтону

35
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09494/08-17 Лист21242/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення громадської 
організації «Вольтерра» щодо ситуації, яка 
склалася навколо ТОВ «Біляївський 
збагачувальний комбінат», а також бездіяльності, 
на думку автора, окремих органів виконавчої влади 
Вільнянського району Запорізької області

36
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09513/08-06 Доручення32548/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ МЕЛЬНИК П.В. 
Про проведення ремонту ділянок автомобільних 
доріг

37
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09514/08-17 Лист21385/0/2-19
(В. Федорчук) Про збереження мережі закладів 
охорони здоров'я м. Запоріжжя

38
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09534/08-17 Лист21482/0/2-19
(Т. Ковтун) Про функціонування періодичних 
друкованих видань в Україні

39
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09535/08-17 Лист21479/0/2-19
(Д. Улютін) Про звернення депутата 
Преображенської сільської ради С. Вахній стосовно 
можливого порушення норм чинного 
законодавства України в частині земельних питань

40
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

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

09472/08-22 Лист01/38215
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про заходи з покращення енергозабезпечення 
Запорізької області

41
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09499/08-41 Лист42/19
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В 
ПОЛЬЩІ
Про запрошення на Міжнародний форум "Дні 
польського бізнесу в Україні" 14.11.2019 (м.Київ)

42
24.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

09480/08-42 Лист5/5.1-10/10554-1
Про надання інформації щодо граничної та 
фактичної чисельності працівників районних 
державних адміністрацій

43
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09512/08-23 Лист5/1-15/10578-19
Про надання інформації щодо стану виконання 
Указу Президента України від 09.07.2019 року № 
511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів 
та раціонального використання лісових ресурсів"

44
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09447/08-30 Лист7379/3.3
Про виконання пунктів 3 та 6 протоколу наради 
щодо продовження реформ із децентралізації під 
головуванням Прем’єр-міністра України О. 
Гончарука

45
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09517/08-34 Лист7447/11
Про лист ДП "Інформаційно-аналітичний центр"

46
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09502/08-32 Лист1/9-612
Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення 
права на її здобуття

47
27.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

09402/08-28 Лист7/10.1/15308-19
Про надання роз`яснень щодо правомірності 
застосування норм чинного законодавства на 
підприємствах сфери тепло-, водопостачання і 
водовідведення

48
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09410/08-26 Лист7/33/15337-19
Про надання розрахунку особового складу і техніки 
для залучення до реагування на надзвичайні 
ситуації

49
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09431/08-20 Лист7/7.2/15384-19
Про подання бюджетної звітності за 9 місяців 2019 
року

50
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09481/08-26 Лист7/32/15497-19
Про виконання протокольного рішення від 
17.09.2019 щодо підготовки до опалювального 
сезону 2019/20 року

51
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09484/08-26 Лист7/32/15453-19
Про надання інформації щодо контактних даних 
працівників ОДА

52
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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09486/08-20 Лист7/19.2/15454-19
Щодо реалізації проєктів за кошти державного 
фонду  регіонального розвитку

53
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09511/08-26 Лист7/32/15577-19
Про надання оперативної інформації щодо 
проходження опалювального сезону

54
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

09433/08-19 Лист3803-05/40213-0
Про проведення Другого українського 
індустріального тижня 04-15.11.2019

55
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09457/08-22 Лист3901-06/40285-0
Про проблемні питання реалізації інвестиційного 
проекту щодо будівництва заводу з виробництва 
каоліну та польового шпату на території 
Біляївського родовища каолінів у Вільнянському 
районі

56
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09507/08-23 Лист37-21-11/18821
Про проведення нарад з питань координації 
діяльності державних підприємств

57
30.09.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

09515/08-23 Лист37-18-11/18928
Про участь у нараді 11.10.019 (м. Київ)

58
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09495/08-35 Лист17248/0/2-19
Про наявність друкованих матеріалів, виготовлених 
в рамках інформаційної кампанії проєкту Twinning 

59
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

09413/08-28 Лист22/5.1-3712-19
Про надання інформації щодо участі у заходах, які 
можуть бути реалізовані за рахунок субвенції

60
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09485/08-37 Лист2509/04/09.2-19
Про сприяння громадським об’єднанням в 
організації святкування Дня захисника України

61
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09538/08-29 Лист2540/04/09.1-19
Про проведення семінарів-тренінгів та вишколів 
"Цивільна оборона"

62
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

09430/08-20 Лист33020-07-6/2455
Про проведення семінару з внутрішнього аудиту 
16-17.12.2019 (м.Буча, Київська обл.)

63
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09455/08-28 Лист26040-05-6/2458
Про отримання інформації щодо виявлення 
помилок в електронних реєстрах виплат

64
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09437/08-21 Лист03/03-29/02861
Про надання документів щодо передачі тротуарів 
від ПАТ "Запоріжвогнетрив" до комунальної 
власності територіальної громади м.Запоріжжя

65
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

09478/08-46 Лист01-2303/37-1
Про ситуацію у сфері правоохоронної діяльності в 
місті Бердянську

66
27.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька міська рада
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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09436/08-38 Лист658/05
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Про зняття з контролю листа щодо дотримання 
нормативів мінімального забезпечення сіл, селищ 
та міст кіосками з продажу друкованих ЗМІ (преси)

67
20.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Оріхівська міська рада

09438/08-20 Лист1368/03-05
Про виділення коштів на проведення робіт з 
підключення системи водопостачання та 
водовідведення

68
25.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

09404/08-20 Лист02-08-35/2300
Про співфінансування проєкту "Реконструкція 
універсального майданчика для ігрових видів 
спорту..."

69
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09441/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

70
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

09454/08-54 Лист4165/01-11
Про виділення коштів на погашення боргових 
зобов'язань КП "Облводоканал" ЗОР

71
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09498/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
із заробітної плати співробітникам КП 
"Облводоканал" ЗОР

72
30.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

09519/08-22 Лист001-068/16503
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

73
02.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09520/08-22 Лист001-068/16343
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

74
30.09.2019від

№
від 04.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09527/08-22 Лист001-068/16088
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

75
24.09.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09528/08-22 Лист001-068/16108
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

76
25.09.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09541/08-43 Лист1/09-17-805
Про нагородження Голуба П.М.

77
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

09394/08-40 Лист02-06-09/59
Про вирішення питання щодо форми власності на 
земельну ділянку, надану під розміщення 
санаторію-профілакторію ПАТ "Запорізький завод 
феросплавів"

78
27.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09395/08-40 Лист02-06-09/60
Про надання роз'яснення щодо права 
розпоряджатися землею під насосною станцією АТ 
"ЗФЗ"

79
27.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

09522/08-43 Лист15350
Про нагородження Єрьоменко В.І. (та інші)

80
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

09468/08-43 Лист284
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2019
Про нагородження Кузнєцова П.А.

81
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09471/08-43 Лист4741
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про нагородження Строкатова В.О. (та інші)

82
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09490/08-43 Лист35/2108
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про нагородження Шахова О.Л. та Пекарського 
М.П.

83
03.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09443/08-22 Лист1/114-796
ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
Про участь у виборі постачальника 
трансформаторного обладнання для будівництва 
вітропарку "Зофія"

84
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09453/08-22 Лист01/228
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

85
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09476/08-40 Лист10/2038
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

86
03.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09477/08-40 Лист10/2037
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

87
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09492/08-22 Лист03/10
ТОВ "СІТІ ГРАД ПРОМ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих втрат палива, теплової та електричної 
енергії

88
03.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09518/08-40 Лист995/01-Юр
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про встановлення розміру орендної плати за землю

89
01.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09533/08-40 Лист01-21/520
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою

90
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09415/08-30 Лист01/10/19
РАДА ГОЛІВ ОТГ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проблемні питання територіальних громад

91
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09483/08-38 Лист339
Про участь у записі радіопрограми "На часі" 
04.10.2019

92
03.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09488/08-28 Лист09-30/1
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СТАБІЛІЗЕЙШЕН 
СУППОРТ СЕРВІСЕЗ"
Про участь у Форумі "Соціальні послуги у 
громадах: законодавчий вимір" 15-16.10.2019 
(м.Київ)

93
30.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14



№
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

09531/08-46 Лист4/10
РАДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗОДА
Про можливі порушення прав власників земельних 
паїв

94
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

09452/08-43 Лист373
Про нагородження Глушкова А.В. та Ємельянова 
С.А.

95
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

09456/08-20 Лист02/1383
Про виділення коштів на розробку проекту по 
заміні аварійних ділянок магістрального водогону 
на с.Степанівку Першу

96
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09397/08-44 Листб/н
ГО "УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ "ЩИТ"
Про розпущення складу Консультативної ради 
учасників АТО при Запорізькій ОДА

97
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09398/08-39 Лист30/09-9
ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про збереження природно-заповідного фонду 
ландшафтного заказника "Лиса гора"

98
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09422/08-47 Лист100
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА"
Про перевищення службових повноважень під час 
проведення конкурсу на внутрішньообласні 
маршрути

99
24.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

09451/08-44 Лист1029
ГО "РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМІСАРІАТ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ"
Про утворення Громадської ради при Запорізькій 
ОДА

100
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

15



№
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

09540/08-34 Лист1/21
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про запрошення на відкриття Кубку з 
"Українського рукопашу "Спас" 13.10.2019

101
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09444/08-26 Лист6314
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про відновлення постачання гарячої води

102
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Учбові заклади

09469/08-22 Лист01/3-1964
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
Д.МОТОРНОГО
Про вирішення транспортного забезпечення по 
маршруту Мелітополь - Токмак - Чернігівка - 
Більмак - Розівка

103
01.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09542/08-32 Лист18.08-10/218
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про участь у конкурсі наукових проєктів

104
02.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09516/08-16 Лист43-01/489
(Ю. Костюк) БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "САНТІС"
Про пропозиції щодо реформування країни

105
01.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Президент України

09434/08-02 Указ717/2019
Про підготовку та проведення в Україні чемпіонату 
Європи 2020 року з бадмінтону

106
28.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09445/08-42 Лист01.1-16/0739
Про погодження звільнення Хоменка В.В.

107
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09465/08-43 Лист01-41/1001
Про висловлення Подяки Прем'єр-міністра України 
Ткачуку М.П.

108
13.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09406/08-42 Лист01-01-36/518
Про погодження встановлення надбавки за вислугу 
років Мігулі І.І.

109
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

09466/08-43 Лист01-01-36/522
Про нагородження Подякою Прем'єр-міністра 
України Щебликіна Ю.В.

110
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09417/08-40 Лист0-17/0698
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки ПП "Техсервіс"

111
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09421/08-20 Лист01-27/0670
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі по 
вул.Ювілейна, 10 в с.Наталівка Запорізького 
району

112
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09474/08-43 Лист01-18/0704
Про нагородження Антіпова С.І. та інших

113
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09407/08-43 Лист02-57/102-к
Про нагородження Овечка В.А.

114
25.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09504/08-43 Лист02-57/104-к
Про нагородження цінним подарунком Твердої 
О.В.

115
01.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

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

09505/08-43 Лист
Про нагородження Чубир С.В.

116
01.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

09461/08-43 Лист01-01-19/0593
Про присвоєння Почесного звання Павелку М.О.

117
10.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09463/08-43 Лист01-31/0636
Про присвоєння Почесного звання Сизоненку В.Г.

118
11.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

09464/08-43 Лист01-06/622
Про нагородження орденом "За заслуги" ІІ ступеня 
Левченка М.Г.

119
12.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09467/08-43 Лист01-36/0833
Про відзначення урядовою нагородою Шепель 
О.М.

120
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09496/08-22 Лист01-37/231
Про оплату за використану електроенергію КПП 
"Розівка"

121
12.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09497/08-20 Лист1307/11-16
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі сільського будинку культури в 
с.Новопрокопівка

122
23.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09462/08-43 Лист01-11/0518
Про оголошення Подяки Прем'єр-міністра України 
Іордановій І.А.

123
10.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Оріхівська райрада

09475/08-08 Депутатське звернення01-07/99
Про фінансування діяльності районної ради

124
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

09396/08-25 Лист03.1-10/2547
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про сприяння у завершенні будівництва 
амбулаторії

125
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09403/08-40 Лист01-30/1085
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виявлення фактів самовільного захоплення 
земельних ділянок

126
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09439/08-26 Лист01-35/999
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про постачання питної води

127
27.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09460/08-30 Лист1092
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про проекти рішень щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

128
02.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09521/08-22 Лист289
НОВГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про відкриття автобусного рейсу

129
02.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09524/08-20 Лист1821
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на співфінансування проекту 
"Будівництво мультифункціонального майданчика 
для занять ігровими видами спорту..."

130
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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

09532/08-34 Лист369
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про участь в урочистому відкритті футбольного 
поля 10.10.2019

131
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09543/08-22 Лист02-12/474
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виявлення порушень щодо встановлення 
білбордів на дорозі Запоріжжя-Біленьке

132
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09416/08-31 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору

133
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент капітального будівництва

09418/08-42 Заяваб/н
Про звільнення Бєлєвцова С.В.

134
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

09399/08-26 Доповідна запискаб/н
Про ситуацію в КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

135
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09400/08-36 Доповідна запискаб/н
Про подання на затвердження голові ОДА 
протоколу комісії з питань розподілу у 2019 році 
коштів субвенції на придбання житла для 
дітей-сиріт

136
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

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

09501/08-20 Лист07.3-08/6949
Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

137
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

09440/08-23 Лист01-11-13/6020
Про внесення змін в протокол засідання щодо 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
пов'язаної зі спалахом африканської чуми свиней в 
ТОВ "Лідер" Новомиколаївського р-ну

138
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09491/08-46 Лист248/01/27-2019
Про передачу у власність автомобілів

139
03.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

09493/08-19 Лист11-23/1501/05-1
Про облік суми заборгованості з виплати заробітної 
плати перед працівниками ПАТ "Дрогобицький 
завод автомобільних кранів"

140
02.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

09442/08-43 Лист18/01-784
Про нагородження Переверзєва В.О. (та інші)

141
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09420/08-48 Лист1905
Про результати перевірки стану військового обліку 
у Житомирській області, ДФС України та Нацбанку 
України

142
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09423/08-48 Лист1901
Про участь в урочистих проводах призовників 
10.10.2019  (м.Запоріжжя)

143
30.09.2019від

№
від 02.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09506/08-43 Лист1923
Про нагородження Котюха О.В. (та інші)

144
03.10.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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Інші територіальні обласні органи

09426/08-46 Лист1996/43/27/2/03-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про залучення під державну охорону адмінбудівлі 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

145
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09526/08-49 Лист24555/11
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
водного фонду, яка розташована на території 
Кам'янської сільської ради Василівського р-ну

146
18.09.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09537/08-22 Лист08-1/589
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про граничні величини споживання електричної 
енергії та потужності на листопад 2019

147
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

09525/08-42 Лист449
Про участь у конкурсі "Кращі практики управління 
персоналом"

148
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління державної судової адміністрації в Запорізькій 
області

09545/08-40 Лист08-05/2786
Про погодження проекту землеустрою

149
04.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

09429/08-46 Лист14346/41/32/03-2
Про надання інформації щодо готовності 
дорожньо-комунальних організацій до роботи в 
зимовий період

150
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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09392/08-46 Лист59/19/1-984нт
Про передумови до зриву опалювального сезону в 
м.Бердянськ

151
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09473/08-46 Лист59/3/2-1465нт
Про надання інформації щодо Якимова С.А.

152
23.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09546/08-46 Лист59/14/3045
Про вручення повістки Гордієнку В.В. на 
09.10.2019

153
03.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

09393/08-22 Лист55631/26/24-19
Про надання інформації щодо здійснення 
габаритно-вагового контролю транспортних засобів

154
30.09.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна міграційна служба України

09432/08-51 Лист4.2-7638/1-19
Про обмін документами з територіальними 
органами ДМС через СЕВ ОВВ

155
01.10.2019від

№
від 02.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна судова адміністрація

09503/08-21 Лист14-23943/19
Про утворення комісії з питань передачі 
нерухомого майна в місті Мелітополі Запорізької 
області

156
27.09.2019від

№
від 03.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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

09523/08-22 Лист10436/16/7-19
Про участь у засіданні з питань встановлення 
тарифу на розподіл природного газу 07.10.2019 
(м.Київ)

157
02.10.2019від

№
від 04.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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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

09414/08-42 Лист6833/08.02-19
Про участь у навчанні 05.10.2019 (смт Козин, 
Київська обл.)

158
01.10.2019від

№
від 01.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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