
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.10.19 по 18.10.19

Ф21-КА
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09819/08-43 Доповідна запискаб/н
Е.СЛЕПЯН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про нагородження Кравцова О.І. (та інші)

1
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09918/08-39 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (стажування)
Про результати оглядового виїзду на територію 
Молочного лиману

2
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

09841/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.СЛЕПЯН (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до обласного бюджету на 
розгляд сесії обласної ради

3
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09846/08-42 Доповідна запискаб/н
Е.СЛЕПЯН 
Про преміювання С.Медвідя та О.Матвіїшиної

4
08.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09852/08-01 Закон України124-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв'язку з прийняттям Закону України 
"Про стандартизацію"

5
20.09.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09853/08-01 Закон України123-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правової охорони 
географічних зазначень

6
20.09.2019від

№
від 16.10.2019
№ Правові питання паперовий паперова
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09854/08-01 Закон України132-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання інвестиційної 
діяльності в Україні

7
20.09.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09855/08-01 Постанова188-IX
Про Програму діяльності Кабінету Міністрів 
України

8
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09856/08-01 Постанова150-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Проблеми формування прожиткового мінімуму в 
Україні"

9
03.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09857/08-01 Постанова170-IX
Про призначення Боярчук О.Б. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

10
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09858/08-01 Постанова171-IX
Про призначення Буглака Ю.О. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

11
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09859/08-01 Постанова172-IX
Про призначення Гатаулліної О.А. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

12
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09860/08-01 Постанова173-IX
Про призначення Гевка А.Є. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

13
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09861/08-01 Постанова174-IX
Про призначення Глущенко В.А. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

14
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09862/08-01 Постанова175-IX
Про призначення Греня В.В. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

15
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

2
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09863/08-01 Постанова176-IX
Про призначення Діденка О.М. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

16
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09864/08-01 Постанова177-IX
Про призначення Дубовика С.О. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

17
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09865/08-01 Постанова178-IX
Про призначення Євстігнєєва А.С. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

18
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09866/08-01 Постанова179-IX
Про призначення Єфремової І.О. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

19
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09867/08-01 Постанова180-IX
Про призначення Кармази О.О. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

20
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ паперовий паперова

09868/08-01 Постанова181-IX
Про призначення Любченка П.М. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

21
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09869/08-01 Постанова182-IX
Про призначення Мірошниченка Ю.Р. на посаду 
члена Центральної виборчої комісії

22
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09870/08-01 Постанова183-IX
Про призначення Перепелюка В.Г. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

23
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09871/08-01 Постанова184-IX
Про призначення Плукаря В.В. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

24
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09872/08-01 Постанова185-IX
Про призначення Постівого С.О. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

25
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

3
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09873/08-01 Постанова186-IX
Про призначення Фрицького Ю.О. на посаду члена 
Центральної виборчої комісії

26
04.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09874/08-01 Постанова153-IX
Про деякі питання забезпечення ефективної 
підготовки та участі національних збірних команд 
України у XXXII Олімпійських та XVI 
Паралімпійських іграх 2020 року

27
03.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

09875/08-01 Постанова151-IX
Про присудження у 2018 році Премії Верховної 
Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування

28
03.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09813/08-08 Депутатське звернення04-30/16-182592
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ  СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ  ВРУ 
Про звернення гр. Шрамко М.Р. щодо отримання 
одноразової грошової допомоги

29
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09931/08-15 Лист04-15/05-138
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Про участь у парламентських слуханнях 27.11.2019 
(м.Київ)

30
09.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

09787/08-08 Депутатське звернення04-16/18
НДУ ШЕВЧЕНКО Є.В.
Про звернення ГО "Антикорупційний рух воїнів 
АТО" щодо екологічної кризи у Якимівському 
районі, спричиненої господарською діяльністю 
ПрАТ "ЗЗРК"

31
02.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09788/08-08 Депутатське зверненняНД/125-50
НДУ БОЙКО Ю.А.
Про звернення гр. Стояка І.Я. щодо незаконного 
припинення газу

32
08.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

4
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09806/08-08 Депутатське звернення20 96059
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення гр. Третьяка А.О. щодо проведення 
операції на очах

33
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09937/08-08 Депутатське звернення3В-19
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про робочу групу з підготовки пропозицій щодо 
проєкту законодавчого акта про удосконалення 
адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області

34
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09960/08-15 Лист5358.2/19/32
Про торгівлю дітьми в ДП "ЗОШ-інтернат з 
дошкільним відділенням "Надія" ТОВ "Еммаус"

35
15.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

09791/08-37 Лист04-01/з
ГО "ЗЕМЛЯЦТВО ЗАПОРІЖЖЯ"
Про участь у фестивалі  дитячої та юнацької 
творчості 05.06.2020 (м.Київ)

36
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09818/08-35 Лист82
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про благодійну допомогу важкохворим дітям

37
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

09889/08-41 Листб/н
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH
Про реалізацію проекту "Розвиток Соціальної 
інфраструктури у зв'язку із збільшенням кількості 
ВПО" в Запорізькій області

38
10.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

5
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09808/08-22 Лист08-1554
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
Про участь у роботі Міжнародного Бізнес-Форуму 
"Велике Рівне. Енергоефективність 2019" 
08.11.2019 (м. Рівне)

39
07.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09830/08-49 Лист50/05-782
НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Про касаційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області по справі Інзівської 
сільської ради Приморського р-ну

40
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09833/08-49 Листб/н
ЛЕШКЕВИЧ І.І.
Про відзив на позовну заяву "про визнання права 
власності на земельну ділянку"

41
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09842/08-32 Листб/н
АВА-ЦЕНТР "А-ВЕКТОР" (ТА ІНШІ)
Про проведення Одинадцятої міжнародної 
виставки "Інноватика в сучасній освіті" 
22-24.10.2019 (м.Київ)

42
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

09844/08-37 Лист1905/01
ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРВОНА РУТА"
Про участь у Всеукраїнському фестивалі "Червона 
рута" 04.04.2020 (м.Запоріжжя)

43
07.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09845/08-48 Лист20
ГРОМАДСЬКА ЛІГА УКРАЇНА-НАТО
Про проведення семінару спільно з Центром 
інформації та документації НАТО в Україні 
13.11.2019 (м.Запоріжжя)

44
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

09878/08-32 Лист371-2019
ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ"
Про участь Озерової Т.Я. у форумі 17-18.10.2019 в 
смт Солонне Дніпропетровської обл.

45
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Освіта і наука 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

09886/08-22 Лист2001ВИХ-19-42
ФІЛІЯ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ" АТ "УКРТРАНСГАЗ"
Про виконання умов договору на транспортування 
природного газу

46
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09890/08-49 Лист510
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ  
ГОСПОДАРСТВО"
Про приєднання доказів до матеріалів справи ТОВ 
"Анхель Альянс"

47
30.09.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09902/08-41 Лист445
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 
УКРАЇНИ"
Про семінар з експортних можливостей для 
українських виробників харчових продуктів у 
Туреччині 30.10.2019 (м.Київ)

48
15.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09921/08-40 Лист01-21/523
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою за адресою : 
м.Бердянськ, вул. Халтуріна,53.

49
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09922/08-40 Лист01-21/524
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою за адресою : 
м.Бердянськ, вул.Туристична(Єгорова), 1

50
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09924/08-26 Листб/н
ТОВ "ГІДРОФЛОУ УКРАЇНА"
Про співпрацю

51
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09925/08-22 Лист258
УА ВТОРМЕТ
Про підтримку законопроекту "Про управління 
відходами"

52
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

09927/08-44 Листб/н
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНША УКРАЇНА"
Про підтримку ініціативи щодо резолюції "Україні 
потрібен мир"

53
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09954/08-26 Лист38
ТОВ "НИКТЕПЛО"
Про анулювання ліцензії на виробництво та 
постачання теплової енергії

54
13.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09972/08-25 Лист196
ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ"
Про затвердження проекту шпунтової огорожі 

55
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Приазовський національний природний парк

09822/08-39 Лист1036/06-07
Про стан будівництва з'єднувального каналу між 
Азовським морем та Молочним лиманом

56
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

09829/08-49 Ухвала280/786/19(852/
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "Укрінспецмаш"

57
08.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09891/08-49 Ухвала908/1462/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання недійсним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

58
10.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09963/08-49 Ухвала910/1956/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про визнання незаконними та скасування 
розпоряджень за позовом Енергодарської місцевої 
прокуратури до ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

59
10.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09964/08-49 Лист314/18/19
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання права власності на земельну ділянку 
за позовом Токмацької місцевої прокуратури

60
15.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09798/08-17 Лист22418/0/2-19
(В. Бондаренко) Про надання рекомендацій щодо 
підготовки прогнозу впливу реалізації акта на 
ключові інтереси

61
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09799/08-03 Розпорядження935-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2019 року

62
09.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09835/08-06 Лист34172/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ СОХА Р.В., КАСАЙ Г.О.
Про фінансування найважливіших проблем 
Запорізької області

63
12.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09895/08-06 Доручення35844/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
17.10.2019

64
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09966/08-17 Лист22826/0/2-19
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо обсягу 
заробітної плати працівників

65
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство інфраструктури
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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

09784/08-22 Лист3103/06/14-19
Про участь у зустрічі з питань залізничних 
перевезень 17.10.2019 (м.Київ)

66
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство оборони

09974/08-48 Лист220/5208
Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення зміни до статті 8 Закону України "Про 
правовий режим воєнного стану" щодо 
військово-квартирної повинності для фізичних і 
юридичних осіб

67
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09876/08-32 Лист1/9-642
Про участь у робочій зустрічі Ганни Новосад із 
керівниками департаментів освіти і науки ОДА 
15.10.2019 (м.Київ)

68
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

09917/08-32 Лист1/9-648
Про Міжнародний форум "Innovation market" 
05-07.11.2019 (м.Київ)

69
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

09911/08-26 Лист7/10.1/16205-19
Про нарахування платежів за житлово-комунальні 
послуги

70
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

09973/08-30 Лист7/34.1/16236-19
Про проект постанови "Про зміну меж районів 
Запорізької області"

71
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

09914/08-21 Лист3622-06/42301-0
Про надання пропозицій щодо забезпечення ЦНАП 
обладнанням

72
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09967/08-40 Лист3801-05/42402-0
Про участь у форумі з питань управління у сфері 
земельних відносин 19.10.2019 (м.Київ)

73
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09796/08-35 Лист17811/0/2-18/37
Про проведення селекторної наради щодо 
підсумків оздоровлення та відпочинку дітей  
22.10.2019

74
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09969/08-35 Лист17986/0/2-19/37
Про надання інформації щодо субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

75
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

09970/08-28 Лист17955/0/2-19/47
Про проведення інформаційної кампанії з протидії 
торгівлі людьми

76
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

09968/08-19 Лист1/04-1-58
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження експериментального проекту щодо 
моніторингу ефективності діяльності обласних 
державних адміністрацій та державної регіональної 
політики"

77
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09807/08-33 Лист03/03-31/02925
Про медичний супровід масових заходів 
12-13.10.2019

78
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

09898/08-20 Лист1369/03-05
Про виділення коштів на ремонт системи 
водопостачання та благоустрій території КЗ 
"Оріхівський НВК № 2 імені В.А. Лазаряна"

79
25.09.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Бердянська міська рада

09803/08-40 Лист01-2398/31-1
Про винесення в натуру (на місцевість) меж округів 
і зон санітарної охорони курорту Бердянськ

80
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька міська рада

09804/08-43 Лист13293/03-27/03
Про нагородження Кравець І.В.

81
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09805/08-43 Лист03/03-27/02939
Про нагородження Микитенка М.О. (та інші)

82
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

09834/08-43 Лист1362/09
Про нагородження працівників автомобільної 
галузі

83
02.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Вільнянська міська рада

09941/08-22 Лист02-02-12/786
Про вартість проїзду в приміському автобусі № 7

84
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

09920/08-30 Лист05/21-1372
Про об'єднання сільських рад в громаду

85
15.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

09887/08-21 Лист1442/03-05
Про забезпечення ЦНАПу обладнанням для видачі 
паспортних документів тощо

86
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

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

09800/08-08 Депутатське звернення43
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
Будинку культури в смт.Нововасилівка 
Приазовського р-ну

87
07.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09801/08-08 Депутатське звернення44
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на будівництво 
мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту в смт Приазовське

88
07.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09909/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про проведення виїзного засідання з питань 
перевірки ходу реконструкції басейну в КЗ 
"Запорізька обласна школа вищої спортивної 
майстерності" ЗОР

89
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Обласна рада

09892/08-54 Лист4261/01-11
ПРИМОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Про перерозподіл додаткової дотації на утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

90
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09893/08-54 Лист4235/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію споруд для 
збирання вод поверхневого стоку

91
08.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09894/08-54 Лист1150/01-11
Про придбання приладів, спрямованих на охорону 
та раціональне використання природних ресурсів

92
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09961/08-54 Лист4403/08-13
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкту ТОВ "Відділок підводного 
судноремонту і гідротехнічних робіт"

93
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
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

09962/08-54 Лист01-15/0701
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкту ПП "Антон"

94
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09824/08-22 Лист69005.2-Сл-1316
Про участь у відкритому обговоренні проектів 
постанов НКРЕКП 18.10.2019 (м.Київ)

95
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09810/08-22 Лист001-068/16976
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

96
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09811/08-22 Лист001-068/16974
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

97
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09903/08-22 Лист001-64/17140
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

98
15.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09904/08-22 Лист001-64/17150
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

99
15.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09905/08-22 Лист001-068/17222
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

100
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09899/08-32 Лист07/2059336
Про проведення конкурсу професійної 
майстерності "WorldSkills Ukraine" 24-26.10.2019 
(м.Запоріжжя)

101
15.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

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

09945/08-40 Лист0/164
Про надання згоди на розробку технічної 
документації із землеустрою

102
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Мотор Січ"

09910/08-43 Лист1010/УК
Про нагородження Березовського М.Н.

103
03.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

09956/08-20 Лист3/29/32/2-106
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про стан освоєння коштів по цільовим (обласним) 
програмам

104
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09957/08-20 Лист3/29/32/2-107
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про стан освоєння коштів по цільовим (обласним) 
програмам

105
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

09888/08-43 Лист01.04.01.01/156
Про присвоєння звання "Почесний громадянин 
Запорізької області" (посмертно) Лотарєву В.О.

106
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

09785/08-22 Лист01/1646
Про обмеження руху вантажного транспорту по 
греблі ДніпроГЕСу

107
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09793/08-46 Листб/н
ТОВ "АГРОТІС"
Про незаконні дії щодо права власності на врожай 
зернових культур

108
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
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

09825/08-40 Лист01-21/521
ПрАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про надання документів для отримання згоди на 
розроблення технічної документації із землеустрою

109
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09838/08-22 Лист79-10
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про участь в роботі комісії з розгляду питань, 
пов'язаних з розміщенням підприємством кар'єру із 
збагачення  і переробки каоліну

110
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09923/08-40 Лист01/1823
D.TEK, ТОВ "ПРИМОРСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про надання копії розпорядження

111
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09928/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

112
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09929/08-40 Листб/н
ПП "ТЕХСЕРВІС"
Про затвердження проєкту землеустрою

113
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09938/08-29 Лист44
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про включення фахівців до складу комісії з огляду 
захисної споруди №30232

114
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09792/08-25 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про погашення заборгованості за роботи з 
реконструкції водопроводу в с.Дружелюбівка 
Вільнянського р-ну

115
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

16



№
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

09912/08-33 Лист77
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СПОДІВАННЯ"
Про діяльність головного лікаря КУ "Запорізький 
обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом" Петровської О.Д.

116
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

09936/08-43 Лист01-12/205
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про нагородження Калістратової Н.І.

117
15.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09951/08-40 Лист18/10/2019-2
ПП "НАЦПРОД"
Про укладення додаткової угоди до Договору 
оренди землі

118
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09952/08-40 Лист18/10/2019-1
ПП "НАЦПРОД"
Про укладення додаткової угоди до Договору 
оренди землі

119
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

09879/08-20 Лист02/1468
Про виділення коштів на придбання техніки та 
реконструкцію водопровідної мережі

120
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09812/08-43 Лист24
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження медаллю "За працю і звитягу" 
Конька О.В.

121
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09815/08-40 Лист45
ТОВ ВКП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про передачу у власність земельної ділянки 
державної власності

122
09.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
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

09919/08-44 Лист12
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про проблемні питання реалізації інвестиційного 
проекту на території Вільнянського району

123
15.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

09940/08-43 Лист77
ГО "ВФСТ "КОЛОС" У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Косенка Т.С.

124
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09814/08-39 Лист1342
КП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання дозволу на користування надрами

125
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09843/08-39 Листб/н
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" ЗОР
Про Стратегію переробки та розміщення відходів в 
Запорізькій області

126
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Суди

09831/08-49 Лист335/9383/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 21.10.2019

127
09.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09959/08-49 Лист336/2593/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 12.11.2019

128
15.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09827/08-33 Лист01-07/1008
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про матеріально-технічне забезпечення

129
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09840/08-20 Лист01-11/1016
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"
Про фінансування будівництва нового корпусу

130
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09906/08-20 Лист01-11/1016
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про фінансування будівництва нового корпусу 
БДПТ для лінійного прискорювача

131
15.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09932/08-33 Лист67/01
КУ "ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про фінансування диспансеру

132
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

09935/08-20 Лист01-22-07/329
КЗ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ "СОФІЯ"
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

133
11.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

09883/08-34 Лист1802/32-05-27/6-
Про проведення Туристичної майстерні 
Миколаївщини 14-15.11.2019 (м.Миколаїв)

134
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

09794/08-16 Лист04-01/2535
Про відзначення Дня захисника України (14 
жовтня)

135
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Президент України

09877/08-02 Розпорядження347/2019-рп
Про звільнення В.Свєшнікова з посади голови 
Кам’янсько-Дніпровської районної державної 
адміністрації Запорізької області

136
11.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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09944/08-02 Указ731/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

137
03.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

09880/08-42 Лист01.1-16/0785
Про призначення Безсалої Н.О.

138
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09907/08-43 Лист01.1-18/0392
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Бедюх Н.В.

139
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

09823/08-48 Лист01-01-23/0678
Про відкликання особового складу військової 
частини 3033 з території Веселогаївської сільської 
ради

140
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09915/08-42 Лист01-31
Про збільшення чисельності працівників апарату 
райдержадміністрації до 14 штатних одиниць

141
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09930/08-20 Лист01-20/0866
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам освіти та медицини

142
09.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09884/08-22 Лист01-11/0579
Про реалізацію аукціонного скрапленого газу в 
Чернігівському районі

143
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація
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09955/08-42 Лист01-46/0503
Про надання роз'яснень щодо штатної чисельності

144
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

09820/08-08 Депутатське звернення2
Про збереження цілісності Василівського району

145
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Вільнянська райрада

09848/08-08 Депутатське звернення30
ДЕПУТАТ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про звернення гр. Тихомирова М.М щодо 
порушення при діяльності виробництва в 
с.Московка

146
11.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

09802/08-25 Лист02-01-14/264
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про будівництво об'єкту "Мережі водовідведення 
с.Матвіївка Вільнянського району, реконструкція"

147
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09809/08-20 Лист01-24/286
ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про включення фінансування 
проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію споруд і водозабору в с.Ганнівка

148
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09817/08-20 Лист01-13/733
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на добудову дитячого 
садочка "Теремок"

149
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09881/08-30 Лист02-01-14/564
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ 
Про внесення змін до Перспективного плану 
територій громад

150
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

09882/08-19 Лист575/02-01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про включення до переліку ДФРР реконструкції 
будівлі під дитячий садок

151
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

09885/08-25 Лист990
ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про уточнення назви об'єкта реконструкції 

152
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

09896/08-20 Лист02-16/2187
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування спортивного майданчику

153
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09900/08-20 Лист04-24/2189
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про перерозподіл коштів місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища

154
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09901/08-22 Лист02-01-23/1741
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт автомобільної дороги від 
с.Петро-Михайлівка до с.Улянівка

155
11.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09908/08-45 Лист1127
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про призначення перших місцевих виборів

156
10.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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09942/08-20 Листб/н
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проєктів

157
18.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09946/08-20 Лист1133
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проект "Капітальний 
ремонт даху Костянтинівської спеціалізованої 
різнопрофільної школи І-ІІІ ст. "Прометей" ..."

158
11.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09947/08-20 Лист1132
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проектів щодо проведення 
капітальних ремонтів будівель

159
11.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09948/08-20 Лист1136
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проект "Будівництво 
футбольного поля ..."

160
13.11.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09949/08-20 Лист1134
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для розроблення проекту 
рекультивації кар'єрів с.Костянтинівка

161
11.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09950/08-22 Лист1135
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про обмеження руху великовагового транспорту та 
встановлення дорожніх знаків на дорозі 
Арабка-Астраханка-Мордвинівка-Гірсівка-Степанів
ка

162
11.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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документа

09953/08-20 Лист01-028вих.242
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво водопроводу 
на підвідного газопроводу

163
11.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

09916/08-23 Доповідна запискаб/н
Про наявність в Запорізькій області продовольчого 
зерна та забезпечення ним потреб населення

164
17.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

09826/08-43 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Угленка О.О.

165
15.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

09897/08-20 Лист12-10/2026
Про граничні обсяги видатків обласного бюджету 
на 2020-2022 роки

166
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ 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 податкової служби України у 
Запорізькій області

09789/08-40 Лист445/9/08-01-04-0
Про припинення права користування земельними 
ділянками ПАТ "Азмол" та передачу їх в оренду 
ТОВ "Ультра Ойл"

167
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

09821/08-26 Лист08/02.2-10/8396
Про охорону праці під час експлуатації та 
технічного обслуговування ліфтового господарства

168
30.09.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09958/08-46 Лист9721/01/6-2019
Про заходи щодо захисту прав інвесторів та 
протидії незаконному поглинанню підприємств

169
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Головне управління юстиції

09786/08-46 Лист04-20/6837
Про оновлення складу оперативного штабу із 
протидії поглинанню та захопленню підприємств

170
11.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09790/08-28 Лист5047-1-19/13-05
Про підприємства-боржники із заробітної плати, 
які найдовше перебувають у процедурах 
банкрутства

171
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

09847/08-46 Лист04-20/6863
Про засідання оперативного штабу щодо 
рейдерського захоплення аграрних підприємств

172
15.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

09943/08-18 Лист15-19/6916
Про проведення "гарячої лінії" 29.10.2019

173
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09832/08-49 Ухвала908/2630/13
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Ріск"

174
03.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

09934/08-43 Лист3090/01-17
Про нагородження Топчій І.Є. та Іванченко Ю.О.

175
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09828/08-49 Лист280/1345/19/444
Про виклик до суду на 04.11.2019

176
09.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

09965/08-49 Лист280/1134/19/450
Про визнання протиправним та нечинним рішення 
обласної ради за позовом ДОР Гришина Я.В. до 
Запорізької обласної ради

177
15.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура
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09939/08-40 Лист50-7773вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 2
Про проведення державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку Паліводи В.В.

178
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

09971/08-46 Лист32/2-1099вих-19
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про вжиття заходів щодо повернення земельних 
ділянок ТОВ "Запорізький рибокомбінат"

179
16.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09795/08-46 Лист59/5/4-1040нт
Про ситуацію в секторі регіональних мас-медіа

180
09.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09849/08-07 Постанова1920
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міської рад об'єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міського голів 22 
грудня 2019 року

181
11.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09850/08-07 Постанова1922
Про забезпечення здійснення повноважень 
Центральної виборчої комісії на території 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 
і Севастополя та в закордонному окрузі

182
11.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

09851/08-07 Постанова1921
Про додаткові вибори депутатів сільських, 
селищних рад 22 грудня 2019 року

183
11.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

09797/08-21 Лист500-29/01-13049
Про дотримання законодавства про державну 
допомогу суб'єктам господарювання

184
10.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна архівна служба України

26
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09926/08-38 Лист3737/02/0
Про проведення перевірки 30-31.10.2019

185
09.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Державна судова адміністрація

09816/08-40 Лист14-24863/19
Про сприяння у вирішенні питання 
переоформлення права постійного користування 
земельною ділянкою

186
04.10.2019від

№
від 15.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09913/08-22 Лист5550/7/5.1-6-114
Про надання інформації щодо виконання робіт з 
розвитку автомобільних доріг області

187
16.10.2019від

№
від 17.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

09836/08-42 Лист23-11/434
Про підвищення кваліфікації у листопаді 2019 року

188
10.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09837/08-42 Лист23-11/397
Про підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції

189
16.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09839/08-42 Лист23-11/405
Про підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції 13.11.2019 м. Київ

190
10.10.2019від

№
від 16.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

09933/08-47 Лист10-23/75166/19
Про тренінг з питань запобігання та виявлення 
корупції 06.11.2019

191
17.10.2019від

№
від 18.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

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