
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.10.19 по 11.10.19

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
Відділ загальний

09693/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан реалізації завдань голови 
облдержадміністрації щодо виконання документів 
із земельних питань Департаментом 
агропромислового розвитку

1
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

09596/08-22 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про організацію ліцензування господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії....

2
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09597/08-20 Доповідна запискаб/н
В. СКОБЛІКОВ (Департамент ЖКГ)
Про фінансування заходів з реконструкції 
самопливного каналізаційного колектора у 
м.Бердянськ

3
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

09605/08-31 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору на оплату проїзду дітей до ДП "Артек" та 
ДП "Молода гвардія"

4
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09769/08-20 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до обласного бюджету на 
розгляд сесії обласної ради

5
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

09560/08-15 Лист04-24/17-170
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про участь у конкурсі мультимедійних проектів 
"Врятувати від забуття"

6
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09566/08-08 Депутатське звернення04-31/19-107/17
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ
Про звернення гр. Шрамко щодо неналежного 
облаштування автостанцій Запорізької області

7
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

09664/08-40 Лист075-18/1911
ФІЛІЯ ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про вирішення питання оформлення земельної 
ділянки

8
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

09625/08-48 Лист1/630/окп
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2393
Про надання ресурсу до камер відеоспостереження

9
23.09.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Громадські об'єднання

09627/08-21 Лист176
ГС "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСКОНАЛОСТІ 
ТА ЯКОСТІ"
Про міжнародний Форум "Дні якості в Україні 
'2019"

10
04.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09742/08-37 Лист10/08-03-ОД
ГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки "Європейська 
співдружність" 23.04-01.05.2020

11
08.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

09772/08-44 Листб/н
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про питання закупівлі шкільних автобусів 
російського виробництва

12
26.09.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09550/08-41 Лист401
КООРДИНАТОР ПРОЕКТІВ ОБСЄ В УКРАЇНІ
Про навчальний візит до Хорватії 28.10-01.11.2019 
(м.Загреб)

13
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09569/08-40 Лист1807/02-2/19
ДУ "ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ"
Про відведення земельної ділянки

14
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09583/08-51 Лист1579-78/19
ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ
Про проведення семінару-презентації програмного 
комплексу "Дебет Плюс"

15
20.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

09591/08-47 Лист01/30
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про участь у семінарі з питань антикорупційного 
менеджменту 30-31.10.2019 (м.Київ) 

16
30.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

09592/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ЛИСЕНКО ТА 
ПАРТНЕРИ"
Про надання інформації та копій документів щодо 
винесення розпорядження від 19.09.2019 № 449

17
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09598/08-43 Лист480
ТДВ "ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про нагородження Кільпи І.В.

18
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09622/08-26 Лист2
ФОП ДРАНІЦИН Д.В.
Про видачу ліцензії на постачання теплової енергії

19
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09623/08-26 Лист3
ФОП ДРАНІЦИН Д.В.
Про видачу ліцензії на транспортування теплової 
енергії

20
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09624/08-22 Лист4
ФОП ДРАНІЦИН Д.В.
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії на установках з використанням 
нетрадиційних джерел енергії

21
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09691/08-39 Лист03/10-12
ОРГКОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ 
"ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ..."
Про участь у Національному форумі 07-08.11.2019 
(м.Слов'янськ)

22
04.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09695/08-40 Лист10-10/19
ТОВ "АВ. ТРЕЙД"
Про передачу в оренду земельної ділянки

23
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09726/08-43 Лист26
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про нагородження Губка О.В.

24
23.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09728/08-43 Листб/н
ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про нагородження Кошеля Є.В. та інших

25
30.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09745/08-33 Лист19924/24-15-19
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про стану комп’ютеризації та інформатизації 
закладів охорони здоров’я, які надають 
спеціалізовану медичну допомогу

26
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09750/08-22 ЛистПЧ-04/447
ВП "КАХОВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про направлення представника для участі в роботі 
комісії (11.10.2019)

27
02.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

4



№
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

09751/08-42 Лист03-10-5-595
ДРІДУ НАДУ
Про направлення державних службовців на 
підвищення кваліфікації

28
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09755/08-40 ЛистЮ0000001560
ТОВ "ЮГМАШСЕРВІС"
Про скасування права ПРАТ "Завод"Прилив" 
постійного користування земельною ділянкою

29
07.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09764/08-41 ЛистPDD(UKR)(2019
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО
Про зустріч з директором Центру 17.10.2019

30
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09765/08-32 Лист903
АСОЦІАЦІЯ "ВІДРОДЖЕНІ ГІМНАЗІЇ УКРАЇНИ"
Про сприяння у проведенні зльоту Всеукраїнської 
Асоціації лідерів учнівського самоврядування 
"Сокіл" 21-26.10.2019 (м. Запоріжжя)

31
08.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

09770/08-28 Лист08-00-008-48920
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання копій документів щодо видачі 
посвідчення учасника ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС Швець В.В.

32
01.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Посольства

09779/08-41 Лист6125/36-200-113
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГРЕЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про проєкт програми бізнес-форуму 
26.11-29.11.2019 в Афінах

33
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди
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№
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

09562/08-49 Ухвала326/1062/16-а(2-
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом Старуна С.М.

34
30.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09579/08-49 Ухвала908/243/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про зобов'язання повернути земельну ділянку 
водного фонду ТОВ "ТК "Донрибкомбінат"

35
30.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09580/08-49 Ухвала908/328/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про зобов'язання повернути водний об'єкт ТОВ 
"ТК "Донрибкомбінат"

36
30.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09677/08-49 Лист335/4001/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду за позовом Шамшина Б.Б.

37
02.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

09585/08-37 Лист2073-02/02-10
УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Про розповсюдження інформації щодо діяльності 
фонду

38
01.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09609/08-28 Лист3896
МБФ "УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"
Про проведення круглого столу з питань надання 
соціально-психологічних послуг постраждалим від 
насильства 25.10.2019 (м.Запоріжжя)

39
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

09775/08-18 Лист1829-19
Про звернення, що надійшли на  урядову "гарячу 
лінію" протягом вересня 2019 року

40
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

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

09561/08-17 Лист21563/0/2-19
(В. Федорчук) Про виконання п.1 розділу ІІІ 
Протокольного рішення засідання Ради у справах 
осіб з інвалідністю від 27 червня 2019 №1

41
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09588/08-06 Доручення34395/0/1-19
(Д. Дубілет) Про вивчення стану функціонування 
контактних центрів органів виконавчої влади

42
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

09590/08-17 Лист21630/0/2-19
(В. Федорчук) Про виконання п.18 протокольного 
рішення засідання Ради у справах осіб з 
інвалідністю

43
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09607/08-17 Лист21696/0/2-19
(В. Поліщук) ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про збереження природно-заповідного фонду 
ландшафтного заказника "Лиса гора"

44
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09642/08-17 Лист21849/0/2-19
(Д. Улютін) Про оптимізацію функцій 
райдержадміністрацій

45
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09649/08-06 Доручення31729/1/1-19
(О.Гончарук) Про оптимізацію граничної 
чисельності місцевих державних адміністрацій

46
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09652/08-06 Доручення32378/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СВОБОДИ СЛОВА
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, 
проблеми і шляхи їх вирішення" 06.11.2019

47
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

09681/08-17 Лист21980/0/2-19
(В. Поліщук) СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перевірку діяльності ТОВ "Українська водна 
компанія"

48
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09682/08-03 Розпорядження921-р
Деякі питання опалювального періоду 2019/20 року

49
29.09.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09698/08-06 Рішення32215/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ МІНЬКО С.А.
Про проблемні аспекти бюджетних взаємовідносин 
з органами місцевого самоврядування

50
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09699/08-17 Лист22143/0/2-19
(В. Федорчук) ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ 
АТО"
Про закупівлю шкільних автобусів російського 
виробництва

51
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

09700/08-17 Лист22053/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан виконання плану заходів 
щодо рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з 
інвалідністю

52
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09718/08-06 Доручення35081/0/1-19
(О. Гончарук) Про оформлення службового 
відрядження за кордон

53
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09732/08-06 Доручення31969/3/1-19
(О. Гончарук) ДЕПУТАТСЬКА ГРУПА "ЗА 
МАЙБУТНЄ"
Про відновлення фінансування пріоритетних 
об'єктів соціально-культурної сфери у 2019 році

54
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09741/08-06 Доручення31410/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про передачу Парку залізничників із державної 
власності у комунальну власність територіальної 
громади м. Пологи

55
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09746/08-17 Лист22256/0/2-19
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
характеру мобілізаційних завдань (замовлень)

56
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ 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

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09747/08-03 Постанова866
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів із забезпечення центрів надання 
адміністративних послуг обладнанням для видачі 
паспортних документів, посвідчення водія та 
реєстрації транспортних засобів

57
09.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09776/08-17 Лист22320/0/2-19
(В. Поліщук) ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про збереження природно-заповідного фонду 
орнітологічного заказника "Великі і Малі 
кучугури"

58
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

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

09672/08-39 ЛистЦЦП-8/5123
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про межі гірничого відводу для використання надр

59
02.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09696/08-32 Лист09/10-19-07
АСОЦІАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ 
ОСВІТИ
Про курс для вчителів та викладачів "Мистецтво 
викладання"

60
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

09641/08-42 Лист05/21-9348
Про проведення функціонального обстеження 
структурних підрозділів райдержадміністрацій

61
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09719/08-43 Лист3063/10/14-19
Про нагородження Тарасенка О.О. та Глушакова 
І.О.

62
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09739/08-42 Лист3085/35/14-19
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників місцевих держадміністрацій, які 
здійснюють транспортне обслуговування та 
управління автомобільними дорогами

63
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

09743/08-22 Лист01/29-9502
Про припинення нелегального функціонування 
АЗС в Україні

64
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

09606/08-33 Лист7/19.2/15720-19
Про реалізацію проектів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості

65
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09673/08-42 Лист7/13.3/15893-19
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників підрозділів з питань містобудування та 
ЖКГ райдержадміністрацій

66
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09680/08-26 Лист7/19.7/15845-19
Про витяги з наказів Мінрегіону від 01.10.2019 № 
224

67
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09731/08-48 Лист7/34/15915-19
Про формування регіональних робочих груп з 
підготовки пропозицій щодо 
адміністративно-територіального устрою

68
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09737/08-42 Лист7/30/15929-19
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників місцевих державних адміністрацій, що 
відповідають за питання містобудування

69
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09604/08-41 Лист3904-05/40807-0
Про проведення презентації інвестиційного 
потенціалу регіонів України в Турецькій Республіці 
20-22.11.2019 (м.Стамбул)

70
04.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09640/08-23 Лист37-18-11/19125
Про участь у нараді 11.10.019 (м. Київ)

71
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09644/08-21 Лист3622-06/41248-0
Про надання відомостей щодо стану 
функціонування центрів надання адміністративних 
послуг

72
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09773/08-48 Лист2714-15/41945-0
Про завершення розроблення мобілізаційних 
планів у відповідних сферах управління, галузях 
національної економіки, регіонах 

73
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09589/08-35 Лист428/0/221-19
Про призначення Радників з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

74
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09638/08-20 Лист17518/0/2-19/14
Про надання інформації  щодо придбання житла 
для розвитку сімейних та інших форм виховання та 
забезпечення житлом  дітей-сиріт

75
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09650/08-28 Лист17515/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

76
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09701/08-35 Лист443/0/221-19
Про процедуру погоджень на влаштування дітей до 
інтернату

77
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09643/08-20 Лист2614/04/01-19
Про надання інформації із зазначенням місцевих 
рад, які мають намір брати участь у заходах, що 
можуть реалізовуватися за рахунок субвенції

78
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09740/08-20 Лист2651/02/07.2-19
Про надання пропозицій щодо вдосконалення 
порядків та умов надання субвенцій, порядків 
виплати грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення

79
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

09692/08-38 Лист12-01/04
Про розміщення соціальної реклами 11-20.10.2019

80
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09551/08-20 Лист437/15
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, 
...
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

81
01.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09679/08-37 Лист09/03-19/02922
Про участь у мітингу з нагоди 76-ї річниці 
визволення Запоріжжя та Дня захисника України 
14.10.2019

82
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

09559/08-37 Лист3776/02-67-2
Про надання роз'яснень щодо напису на будівлі 
Комбінованого центру телекомунікацій № 536

83
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

09734/08-43 Лист03/03-27/02937
Про нагородження Суботи Г.В.

84
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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

09735/08-43 Лист03/03-27/02936
Про нагородження Бурлакової Н.В.

85
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Токмацька міська рада

09563/08-08 Депутатське звернення412
Про оплату медичного обслуговування населення 
Токмацького району

86
12.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

09766/08-25 Лист08/21-1345
Про передачу об'єкту будівництва "Реконструкція 
магістрального водопроводу м. Дніпрорудне 
Запорізької області"

87
07.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Пологівська міська рада

09715/08-22 Лист2921/02.1-15
Про ремонт аварійних ділянок автомобільних доріг

88
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09674/08-08 Депутатське звернення09/10/19-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про призначення зустрічі на 12-14.10.2019

89
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Обласна рада

09552/08-54 Лист4132/01-27
Про формат входження Василівського району до 
майбутнього укрупненого району Запорізької 
області

90
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09573/08-54 Лист01-26/0780
Про розгляд проєктів кошторисів

91
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09599/08-54 Лист4247/01-26
Про повернення проєкту рішення облради "Про 
визначення розпорядника (замовника)"

92
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09614/08-54 Лист4045/01-13
Про надання у користування нового транспортного 
засобу

93
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09615/08-54 Лист4090/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ"
Про виділення коштів на утримання автомобілів 
швидкої медичної допомоги

94
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09616/08-54 Лист3994/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про перерозподіл додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

95
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09617/08-54 Лист4076/01-11
Про виділення коштів на витратні матеріали для 
проходження процедури гемодіалізу КЗ 
"Спеціалізована медико-санітарна частина" ЕМР

96
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09630/08-54 Розпорядження58-Р
Про проведення другого пленарного засідання 
тридцять другої сесії Запорізької обласної ради 
сьомого скликання  24.10.2019

97
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09656/08-54 Лист4068/01-11
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про перевірку використання бюджетних коштів в 
КУ "Запорізька спеціалізована школа інтернат І-ІІІ 
ступенів "Козацький ліцей"

98
07.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

09657/08-54 Лист4171/01-11
ДОР КІРКОВ О.Ф.
Про виділення коштів на будівництво водопроводу 
в с. Люцерна Вільнянського р-ну

99
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09658/08-54 Лист4259/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів на забезпечення 
хворих методом гемодіалізу

100
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09659/08-54 Лист4205/01-11
ВАСИЛІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА"
Про виділення коштів на збільшення електричної 
потужності

101
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09666/08-54 Лист4244/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА" ЗОР
Про виділення коштів на здійснення заходів із 
запобігання надзвичайних ситуацій

102
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09757/08-54 Лист01-13/0578
Про передачу приміського автобусу з балансу 
Ліцею "Захисник" на баланс КП 
"Автогосподарство" ЗОР

103
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09758/08-54 Лист3041/01-13
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про передачу в позичку транспортного засобу

104
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09759/08-54 Лист3587/01-13
Про передачу транспортних засобів в позичку, які 
знаходяться на балансі КП "Облводоканал"

105
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09760/08-54 Лист4340/01-27
ДОР ФУКС Г.Г.
Про Звіт щодо Програми поводження з відходами

106
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

15
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09761/08-54 Лист4426/01-27
Про розробку та прийняття обласної програми 
боротьби з карантинними рослинами

107
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09762/08-54 Лист4438/01-27
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виявлення порушень щодо встановлення 
білбордів на дорозі Запоріжжя-Біленьке

108
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09763/08-54 Лист3801/01-11
Про виділення коштів на покращення ситуації в 
сфері поводження з відходами

109
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

09557/08-22 Лист001-068/16622
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

110
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09618/08-22 Лист001-068/16578
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

111
03.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09619/08-22 Лист001-068/16579
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

112
03.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09661/08-22 Лист001-068/16777
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

113
07.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09713/08-22 Лист001-065/16884
Про припинення електропостачання споживачу 
ТОВ "ЗТМК"

114
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09756/08-22 Лист001-068/16916
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

115
09.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

09721/08-43 Лист15350
Про нагородження Єрьоменка В.І. (та інші) 

116
03.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Військові частини

09567/08-48 Лист1314/13/1/91
В/Ч А1314
Про надання інформації щодо підготовки території 
держави до оборони

117
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09670/08-43 Лист4623
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження цінним подарунком Палія І.П.

118
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09671/08-43 Лист3/29/23-2431
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Нужного О.Г. та Мистюка О.О.

119
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09587/08-22 Лист786
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про підписання довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

120
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09593/08-40 Листб/н
ТОВ "СІОІЛ"
Про затвердження проекту землеустрою

121
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09621/08-40 Лист241
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання згоди на розробку технічної 
документації із землеустрою

122
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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09629/08-46 Лист596
ТОВ "НВО "РІСТ"
Про рейдерський напад та вчинення незаконних дій

123
04.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09632/08-40 Лист08/10-19
ТОВ " АКВАТОП"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

124
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09663/08-40 Лист2/19
ТОВ "ОФІС-ЦЕНТР-2010"
Про передачу у користування земельної ділянки

125
07.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09678/08-40 Лист7
ТОВ "БІЗ 2012"
Про передачу у власність земельної ділянки

126
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09709/08-31 Листб/н
ТОВ "ЗСК "БУДІВЕЛЬНИК"
Про припинення незаконної торгівлі біля 
Запорізького державного цирку

127
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

09720/08-43 Лист45
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про нагородження Бедан Л.М. та Осіпенко Д.С.

128
18.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09722/08-43 Лист05/08-1
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "СПРІНТ"
Про нагородження Горошка О.В.

129
05.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09723/08-43 Лист25/09
ПП "ТРАНСАГРО"
Про нагородження Долженкова Д.М. (та інші)

130
25.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09724/08-43 Лист116
ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про нагородження Галка С.А. та Кочергина Ю.М.

131
02.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09725/08-43 Лист103
ТОВ "ЗАПОРІЖГРАДТРАНС-1"
Про нагородження Кальнія Д.С.

132
30.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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09729/08-43 Лист77
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338" 
Про нагородження Маляревича Ю.В. та Коровки 
А.В.

133
27.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09730/08-43 Листб/н
ТОВ "ЭТАЛОН-1"
Про нагородження Сучкова О.О. та Подліпинської 
С.О.

134
18.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09733/08-43 Лист132
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про нагородження Зайцевої С.В. та Велігоші М.В.

135
27.09.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09754/08-22 Лист2147/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про вирішення питання несвоєчасної подачі 
порожніх вагонів АТ "Укрзалізниця"

136
08.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09547/08-22 Лист3955/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання на узгодження загальновиробничих 
норм питомих витрат ПЕР на 2019 рік

137
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09570/08-21 Лист19-10-03
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про проведення мітингу 07.10.2019

138
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

09612/08-22 Лист02/38746
ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВП 
"ДНІПРОВСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ"
Про зниження надійності електропостачання 
споживачів Мелітопольського енерговузла

139
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09613/08-19 Лист58-08/10
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про визначення кандидатур до складу Наглядової 
ради 

140
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09647/08-37 Лист124
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про відзначення Дня енергетика 19.12.2019 ( к/з 
ім.Глінки)

141
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09736/08-37 Лист423
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про патрулювання біля синагоги "Гіймат Роза" 
13-22.10.2019

142
10.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09778/08-46 Лист2283/01.1
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ 
Про участь у стратегічній сесії 17-18.10.2019 (м. 
Дніпро)

143
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Правові питання паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

09687/08-25 Лист649
Про залучення фахівців Управління капітального 
будівництва ЗОДА до вивчення 
проектно-кошторисної документації на будівництво 
Майдану "Козацьке Коло"

144
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09584/08-39 Лист3/10-5
ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про збереження природно-заповідного фонду 
орнітологічного заказника "Великі і Малі 
кучугури"

145
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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09714/08-44 Лист07/10-02
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
ЗАПОБІГАННЯ НАРКОТОРГІВЛІ...
Про взаємодію у сфері запобігання наркоторгівлі, 
наркореклами та наркозалежності

146
07.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09568/08-26 Лист1319
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИИ
Про зміни даних у документах з провадження 
господарської діяльності у сфері теплопостачання

147
02.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09662/08-26 Лист5295
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про сприяння у вирішенні проблемних питань 
підприємства

148
07.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09704/08-26 Лист1329
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання роз'яснень щодо переоформлення 
ліцензії  із провадження господарської діяльності з 
водопостачання та водовідведення

149
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

09578/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судову повістку на 30.10.2019

150
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

09608/08-43 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ 
СПІЛКИ
Про нагородження камерного ансамблю "Містерія"

151
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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09780/08-43 Лист155/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМ.МАГАРА" ЗОР
Про нагородження Редько І.О.

152
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Інші кореспонденти паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09688/08-41 Лист1113
КП "ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ"
Про встановлення устаткування в рамках 
Надзвичайної кредитної програми по відновленню 
України

153
07.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

09620/08-40 Лист35-01/3836
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

154
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

09645/08-37 Лист5/15-6373/0/2-19
Про проведення Львівського міжнародного форуму 
індустрії туризму та гостинності -2019 
30.10-01.11.2019 (м.Львів)

155
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09774/08-19 Лист5/7-6485/0/2-19-
Про участь у XІX Міжнародному економічному 
форумі 31.10-01.11.2019 (м.Львів)

156
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09554/08-16 Лист43-01/537
(Ю. Костюк) ГО "ХЕЛПЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про підтримку баскетбольної команди "Запоріжжя"

157
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Президент України
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09654/08-02 Указ712/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня машинобудівника

158
20.09.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09628/08-22 Лист01-27/0643
Про ремонт дороги Т-08-19 Більмак-/М-14/

159
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

09555/08-42 Лист04.1-16/0757
Про погодження призначення Рябовол Л.Л.

160
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

09556/08-43 Лист01.1-16/0755
Про нагородження Ковальчук Л.О.

161
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09781/08-20 Лист018/01-14
Про включення заходів до Переліку пропозицій 
щодо виділення коштів з фонду ОНПС

162
01.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09782/08-43 Лист01.1-16/0765
Про нагородження медаллю "За розвиток 
Запорізького краю" Будника П.І.

163
07.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09651/08-30 Лист01-27/1056
Про збереження цілісності Василівського району

164
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09635/08-49 Лист01.1-16/0372
Про надання юридичного супроводу у справі № 
808/1509/16

165
04.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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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

09636/08-27 Лист01-25/0706
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

166
03.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

09639/08-39 Лист2284/01-17
Про узгодження положень договору оренди 
водного об'єкта

167
07.09.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09683/08-40 Лист1950/01-25
Про надання роз'яснень щодо розпорядника 
земельною ділянкою

168
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09631/08-43 Лист02-57/109-к
Про нагородження Ворфоломєєва В.М. (та інші) 

169
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

09768/08-29 Лист01-01-19/0676
Про участь у засіданні спільних комісій 15.10.2019 
(смт Новомиколаївка)

170
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09690/08-42 Лист01-24/516
Про погодження встановлення наказом керівника 
апарату райдержадміністрації надбавки за 
інтенсивність праці першому заступнику голови 
райдержадміністрації

171
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09548/08-26 Лист01-46/0709
Про підключення до газопостачання КУ 
"Пологівська стоматологічна поліклініка" та КУ 
"Пологівська центральна районна бібліотека"

172
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09660/08-42 Лист01-35/0862
Про погодження переведення Клевізаль А.О.

173
07.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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09665/08-20 Лист01-20/0865
Про виділення додаткових коштів на погашення 
заборгованості на оплату праці працівникам 
Приморської РДА

174
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09685/08-42 Лист01-35/0860
Про погодження переведення на посаду Клевізаль 
А.О.

175
07.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09753/08-22 Лист01-42/0834
Про надання дозволу на в`їзд автотранспорту на 
територію Запорізької ОДА

176
30.09.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09684/08-40 Лист01-46/0491
Про вирішення питання виділення земельних 
ділянок воїнам інтернаціоналістам

177
07.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Оріхівська райрада

09771/08-08 Депутатське звернення01-07/109
Про приєднання 5 громад Оріхівського району до 
Запорізького району

178
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

09581/08-20 Лист02-01-26/821
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання переліків документів щодо ремонту 
дороги по вул.Вишнева в с.Іванівка

179
30.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09582/08-20 Лист02-01-26/822
БЛАГОВІЩЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання переліків документів щодо 
проведення капітального ремонту Благовіщенської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

180
30.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09600/08-36 Лист1577/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про створення комісії з формування пропозицій 
щодо спрямування коштів субвенції на придбання 
житла для дітей-сиріт

181
03.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09648/08-30 Лист970
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про утворення спільної робочої групи щодо 
добровільного об`єднання територіальних громад

182
07.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09675/08-20 Лист992
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про рішення селищної ради від 26.09.2019 № 2 
"Про внесення змін і доповнень до рішення 
селищної ради від 20.12.2018 № 1 "Про бюджет 
Михайлівської селищної ОТГ на 2019 рік" (зі 
змінами і доповненнями)

183
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09706/08-37 Лист1626/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію Братської 
могили радянських воїнів

184
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09707/08-22 Лист01-19/258
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про незадовільний стан доріг Розівського р-ну

185
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09748/08-08 Депутатське звернення01-20/14181
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про приєднання 5 громад Оріхівського району до 
Запорізького району

186
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09752/08-20 Лист191/01.11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
Будинку культури

187
08.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Токмацька райрада

09564/08-08 Депутатське звернення271
Про фінансування закладів охорони здоров'я

188
27.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09565/08-08 Депутатське звернення276
Про законодавче забезпечення функціонування 
ринку землі

189
30.09.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

09610/08-42 Доповідна записка41д/04-01
Про преміювання О.Баранової за вересень 2019 
року

190
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09611/08-42 Доповідна записка40д/04-01
Про встановлення надбавки О.Барановій за 
вересень 2019 року

191
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

09767/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Микитенка М.О. (та інші)

192
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

09626/08-20 Доповідна запискаб/н
Про виділення додаткових коштів

193
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09586/08-20 Лист07.3-08/7099
Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

194
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

09712/08-20 Лист06.2-09/7260
Про стан використання субвенцій

195
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

09553/08-20 Лист243/9/08-01-04-0
Про вирішення питань плати за землю

196
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09702/08-20 Лист401/9/08-01-06-0
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

197
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09703/08-20 Лист325/9/08-01-05-1
Про надання інформації щодо реалізації 
Грантового контракту з проведення реконструкції 
будівель в м.Бердянську

198
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09646/08-46 Лист2159/01/13-2019
Про надання кандидатури від Запорізької ОДА 
щодо включення до складу колегії ГУНП

199
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

09571/08-43 Лист17112/06
Про нагородження Галіної О.О. та інших

200
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління юстиції

09595/08-49 Лист12.1-19/6649
Про проведення перевірок стану правової роботи

201
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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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

09710/08-49 Ухвала908/1724/19
Про визнання незаконною та скасування державної 
реєстрації та витребування із чужого незаконного 
володіння земельної ділянки за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури №3 до ТОВ 
"Анхель Альянс"

202
01.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

09637/08-39 Лист4127/05
Про аналіз природоохоронних заходів по ПАТ 
"Запоріжсталь"

203
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09667/08-20 Лист4143/10
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
зміцнення матеріально-технічної бази Державної 
екологічної інспекції у Запорізькій області

204
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

09668/08-20 Лист01-08/1139
Про виділення коштів на 2020 рік відповідно 
Програми розвитку лісового фонду Запорізької 
області

205
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09669/08-20 Лист01-08/1142
Про виділення коштів на проведення заходів з 
охорони тваринного світу та боротьби з 
браконьєрством 

206
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький гарнізон В/ч А 1978

09572/08-37 Лист4758/18
Про участь у святкуванні Дня захисника України 
12.10.2019

207
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

29



№
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

09716/08-48 Лист1977/4
Про направлення акту перевірки стану організації 
та ведення військового обліку в Токмацькій 
райдержадміністрації

208
01.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09717/08-48 Лист2021/2
Про направлення акту перевірки стану організації 
та ведення військового обліку в  
Старобогданівському старостинському окрузі 
Новобогданівської сільської ОТГ

209
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09738/08-43 Лист1928
Про нагородження Кухти В.В.

210
04.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

09558/08-42 Лист2888/01-17
Про надання інформації щодо вивільнення 
працівників у 2020 році з місцевих державних 
адміністрацій Запорізької області

211
02.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09577/08-49 Ухвала808/1509/16/431
Про копію ухвали суду щодо визнання дій 
протиправними за позовом Подорожко Н.М.

212
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09676/08-49 Лист280/3407/19
Про копію ухвали суду за позовом ГУ ДФС у 
Запорізькій області до ЗОР

213
03.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

09633/08-40 Лист1-4-7/4756-19
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки по вул. Чубанова, 235 у м.Запоріжжя

214
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09634/08-40 Лист1-4-7/4755-19
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки по вул. Придніпровська, 27а у м.Енергодарі

215
08.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09705/08-39 Лист1-2-6/4816-19
Про участь в осінній кампанії із зариблення водойм 
Запорізького краю 16.10.2019

216
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

Інші територіальні обласні органи

09549/08-43 Лист31/8-4904
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Гапонова О.О. (та інші)

217
04.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09594/08-46 Лист31/3-829вих-19
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІДДІЛ БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ
Про надання інформації щодо розміру ставки 
орендної плати земель водного фонду

218
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09783/08-46 Лист6640/6/81/03-201
МИХАЙЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ 
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів на зведення АЗС/АГЗП на території 
Михайлівського р-ну

219
10.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

09689/08-42 Лист454
Про онлайн-опитування державних службовців

220
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура

09602/08-43 Лист50-7628вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про нагородження Григоренка Д.Д. (та інші)

221
03.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09603/08-43 Лист50-7627вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про нагородження Греся Д.Ю. (та інші)

222
03.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09711/08-49 Заява35-690вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про визнання незаконною та скасування державної 
реєстрації та витребування із чужого незаконного 
володіння земельної ділянки ТОВ "Анхель Альянс"

223
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

09601/08-43 Лист11-1308вих9
Про нагородження Ковальова С.В. ( та інші )

224
03.10.2019від

№
від 08.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

09574/08-28 Лист2328/16036812
Про ідентифікацію особи (Заболотній О.В.)

225
07.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09653/08-46 Лист59/14/3086
Про вручення повісток Катковій І.І., Соболю О.С. 
та Компанієць А.В. на 15-16.10.2019

226
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09655/08-46 Лист59/14/3088
Про вручення повістки Гордієнку В.В. на 
17.10.2019

227
09.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09694/08-46 Лист59/33-4189нт
Про використання санкційного програмного 
забезпечення "Афіна"

228
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Укртрансбезпеки

09727/08-43 Лист3915/26/23-19
Про нагородження Головахи В.В. та інших

229
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09708/08-45 Лист21-28-8339
Про скорочення чисельності відділів ведення 
Реєстру виборців у райдержадміністраціях

230
09.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба статистики України

09575/08-43 Лист17.2-16/430-19
Про нагородження Сумцової Р.Б.

231
03.10.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09576/08-20 Лист8946/9-28-10-07-
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
платників податків з місцевими бюджетами

232
09.08.2019від

№
від 07.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09777/08-22 Лист118-01/17/5-19
Про проведення Міжнародного інвестиційного 
форуму з відновлюваної енергетики 28.11.2019 
м.Київ

233
11.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

09686/08-26 Лист10737/19/7-19
Про участь у засіданні щодо встановлення тарифів 
на централізоване водопостачання 11.10.2019 (м. 
Київ)

234
08.10.2019від

№
від 09.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

09697/08-42 Лист751
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА УРЯДУВАННЯ
Про співпрацю

235
08.10.2019від

№
від 10.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України

09749/08-20 Лист18-2754
Про участь у обговоренні проекту Звіту за 
результатами аудиту 15.10.2019 (м. Київ)

236
07.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

09744/08-37 Лист1909/2.3-07-19
Про інформаційні матеріали до Дня захисника 
України

237
08.10.2019від

№
від 11.10.2019
№ 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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