
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.10.19 по 25.10.19

Ф21-КА

№
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

09987/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про перерозподіл коштів на придбання житла

1
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10083/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент АПР)
Про тимчасове покладання обов'язків директора 
Департаменту АПР на Ясинецького О.В.

2
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10103/08-33 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (стажування) (Департамент 
охорони здоров'я)
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки

3
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10168/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про облаштування та будівництво майданчиків для 
здійснення габаритно-вагового контролю 
транспортних засобів на автомобільних дорогах 
загального користування

4
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10198/08-43 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент агропромислового 
розвитку)
Про нагородження Єрмішкіна О.В. (та інші)

5
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10212/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (стажування)
Про преміювання Каткової І.І. (та інші)

6
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Керівник апарату ОДА

10204/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про преміювання Тедєєва О.С. та Билима О.М. за 
вересень 2019 року

7
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

10121/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН
Про преміювання Матвєєвої А.І. за вересень 2019 
року

8
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10122/08-42 Доповідна запискаб/н
Е. СЛЕПЯН
Про преміювання Абдурахманової С.П. за вересень 
2019 року

9
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09991/08-01 Закон України164-IX
Про внесення змін до деяких законів України у 
зв’язку з набранням чинності Законом України 
"Про державну підтримку кінематографії в 
Україні"

10
03.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

09992/08-01 Закон України166-IX
Про внесення зміни до статті 133-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення відповідальності за безпідставну відмову 
у пільговому перевезенні окремих категорій 
громадян

11
03.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

09993/08-01 Закон України145-IX
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про перелік об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації"

12
02.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

2
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09994/08-01 Закон України144-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
порядку застосування особовим складом Збройних 
Сил України та Державної спеціальної служби 
транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних 
засобів в особливий період

13
02.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09995/08-01 Закон України129-IX
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 
послуг

14
20.09.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09996/08-01 Закон України128-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг" та інших законів України щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та послуг

15
20.09.2019від

№
від 21.10.2019
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

09997/08-01 Закон України155-IX
Про концесію

16
03.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

09998/08-01 Закон України79-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення функцій із 
державного регулювання ринків фінансових послуг

17
12.09.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09999/08-01 Закон України114-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих 
актів України щодо вдосконалення публічних 
закупівель

18
19.09.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10000/08-01 Закон України149-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік"

19
02.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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10001/08-01 Закон України122-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав споживачів фінансових 
послуг

20
20.09.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10002/08-01 Закон України138-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення" щодо вдосконалення процедури 
звільнення та призначення членів Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення

21
02.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10003/08-01 Закон України130-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну підтримку кінематографії в Україні" 
щодо надання державної субсидії для повернення 
частини кваліфікованих витрат, здійснених 
іноземним суб’єктом кінематографії при 
виробництві (створенні) фільму в Україні

22
20.09.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10004/08-01 Закон України139-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення порядку ліцензування 
господарської діяльності

23
02.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10005/08-01 Закон України140-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення ефективності 
інституційного механізму запобігання корупції

24
02.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

10006/08-01 Закон України142-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підстав передачі справи на розгляд 
Великої Палати Верховного Суду та щодо строків 
повернення справи

25
02.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Правові питання паперовий паперова

4
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10007/08-01 Закон України156-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
будівельні норми" щодо удосконалення 
нормування у будівництві

26
03.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10008/08-01 Закон України163-IX
Про внесення зміни до статті 116 Регламенту 
Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій 
і поправок до законопроекту, який готується до 
другого читання

27
03.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10009/08-01 Закон України165-IX
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
захисту суб’єктів господарювання від 
неправомірних дій або бездіяльності дозвільних 
органів

28
03.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10010/08-01 Закон України187-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення окремих положень 
кримінального процесуального законодавства

29
04.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10019/08-08 Депутатське звернення04-30/10-187114
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про виконання рішення "Про схвалення 
рекомендацій слухань у Комітеті ВРУ з питань 
соціальної політики та захисту прав ветеранів на 
тему: "Соціальний захист людей похилого віку"

30
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10228/08-08 Депутатське звернення04-24/05-237
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про проведення слухань на тему: "Стан і 
перспективи розвитку природничо-математичної 
освіти в системі загальної середньої освіти в 
Україні"

31
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

5
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10029/08-08 Депутатське звернення271-09/136
НДУ КОСТЮК Д.С.
Про засідання "круглого столу" на тему: "Розвиток 
села за допомогою сільських громад: новації в 
політиці" 07.11.2019

32
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10030/08-08 Депутатське звернення01/10/26
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про звернення гр. Непляхи Ю.М. щодо 
перезахоронення залишків бійців Червоної армії, 
які загинули під час визволення с.Підгірне

33
15.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10099/08-08 Депутатське звернення37/04
НДУ ФЕДИНА С.Р
Про пошкодження саджанців молодих дубів на 
о.Хортиця

34
16.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10244/08-08 Депутатське звернення37/3
НДУ НІКІТІНА М.В.
Про реконструкцію водовідведення в 
Новоолександрівській ОТГ

35
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10045/08-15 Лист5299.2/19/20.2
Про спеціальну доповідь щодо стану додержання 
прав дітей у закладах інституційного догляду в 
Україні

36
11.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10046/08-15 Лист5314.2/19/20.2
Про спеціальну доповідь щодо стану додержання 
прав людини в закладах охорони здоров`я

37
11.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

10055/08-33 Лист17-01/10-19
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДІАБЕТИК"
Про проведення Акції до Всесвітнього Дня Діабету 
15.11.2019 ПК "Орбіта"

38
17.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

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

10113/08-41 ЛистERA-KRM-OUT
ПРОЕКТ USAID
Про проведення "круглого столу" з питань туризму 
у Приазов'ї

39
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Заявник

10020/08-40 Листб/н
ГР. СИРОТЕНКО А.В.
Про надання в оренду водного об'єкту 

40
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10021/08-40 Листб/н
ГР. ПАДАЛКО В.С.
Про розірвання договору оренди водного об'єкта

41
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09977/08-35 Лист253
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ООН У ГАЛУЗІ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ
Про проведення акції "16 днів активізму проти 
гендерно зумовленого насильства" 
25.11-10.12.2019

42
17.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10027/08-22 Лист01/21
ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 
"СМЦ"
Про обстеження промислового майданчика

43
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10047/08-19 Лист364
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
Про проведення виставок

44
04.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10060/08-39 Лист39-10
ТОВ "БІЗНЕС-ФОРУМ" 
Про проведення міжгалузевої виставки обладнання 
та технологій для поводження з муніципальними та 
промисловими викидами 26-27.11.2019 (м.Київ)

45
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

10072/08-26 Лист29
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТТРЕЙД"
Про платіжні доручення щодо сплати за ліцензію 
на виробництво та постачання теплової енергії

46
15.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10076/08-40 Лист23199/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про передачу в оренду земельної ділянки за 
адресою : с.Бердянське (територія 
Червонопільської сільської ради)

47
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10077/08-40 Лист23203/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про передачу в оренду земельної ділянки за 
адресою : с.Бердянське (територія 
Червонопільської сільської ради)

48
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10078/08-40 Лист23206/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про передачу в оренду земельної ділянки за 
адресою : с.Бердянське (територія 
Червонопільської сільської ради)

49
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10079/08-40 Лист23199/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про передачу в оренду земельної ділянки за 
адресою : с.Бердянське (територія 
Червонопільської сільської ради)

50
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10080/08-40 Телеграма263181/12
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про передачу в оренду земельної ділянки за 
адресою : с.Нестерянка, вул.Оріхівська,2

51
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10091/08-49 Листб/н
ЗАБОЛОТНА Н.О.
Про матеріали на провадження у справі 
№280/1345/19

52
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ 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

10126/08-26 Лист22/10-1
ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Про співпрацю в комунальній галузі

53
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10132/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ЛИСЕНКО ТА 
ПАРТНЕРИ"
Про надання інформації щодо службового 
розслідування відносно Гордієнка В.В.

54
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10135/08-40 Листб/н
ФОП СЕРГІЄНКО Т.О.
Про незаконні дії стосовно земельної ділянки

55
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10140/08-40 Лист13
ТОВ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ "ПІВДЕННИЙ"
Про надання в оренду земельної ділянки

56
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10156/08-35 Лист268/2019
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ООН У ГАЛУЗІ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ
Про участь у тренінгу щодо запобігання 
домашньому насильству 06-07.11.2019 (м. 
Запоріжжя)

57
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10158/08-28 Лист21/10-1
БО "ПРАВО НА ЗАХИСТ"
Про участь у круглому столі щодо захисту 
внутрішньо переміщених осіб 30.10.2019 (м. 
Дніпро)

58
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10159/08-39 Лист90/2019
ГО "МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА"
Про реалізацію соціальних проєктів екологічного 
спрямування

59
15.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10161/08-40 Лист126/19
ЮРИДИЧНА ГРУПА "EUCON"
Про участь у Першому земельному форумі "Доступ 
до фінансів та лізингу" 29.11.2019 

60
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
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

10162/08-30 ЛистС  02-261/533/6
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА 
ОБЛАСНИХ РАД
Про включення представників до складу 
міжвідомчих регіональних груп з підготовки 
пропозицій щодо адміністративно-територіального 
устрою

61
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10176/08-22 Лист336
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ НДІ МЕДИЦИНИ 
ТРАНСПОРТУ"
Про участь у Міжнародному конгресі з безпеки на 
транспорті 11-12.11.2019 (м. Київ)

62
17.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10185/08-40 Лист243
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про надання в оренду земельної ділянки

63
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10197/08-40 Заяваб/н
ТОВ "ДОНРИБКОМБІНАТ"
Про реєстрацію права на земельну ділянку водного 
фонду

64
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10199/08-22 ЛистН-01/777
РФ "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення роботи по недопущенню 
травмування громадян на залізничному транспорті

65
21.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10203/08-49 Адвокатський запит24/10/19-1
АДВОКАТ ЄРЕНКО Д.В.
Про надання інформації щодо дисциплінарного 
провадження відносно Гордієнка В.В.

66
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10211/08-40 Лист55
ТОВ "АНДРІЇВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання копії витягу з технічної документації 
для отримання у користування земельної ділянки

67
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ 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
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10226/08-41 ЛистUNDP/RPP/2019
ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ
Про проведення "Схід-Експо 2019" 08-09.11.2019 
(м.Київ)

68
23.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10237/08-22 Лист44/11-000529
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії КП "Житлосервіс" Оріхівської 
МР

69
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10238/08-22 Лист44/11-000530
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії КП "МАЛОТОКМАЧАНСЬКЕ"

70
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10243/08-33 Лист149
ДЗ "УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ"
Про надання безоплатної медичної допомоги 
постраждалим внаслідок ЧАЕС та бойових дій в 
зоні АТО

71
20.09.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10263/08-40 Лист1152
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

72
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10264/08-40 Лист1151
ДП "УКРХІМТРАНСАМІАК" 
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

73
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Приазовський національний природний парк

10163/08-39 Лист1058/06-04
Про техногенну надзвичайну ситуацію в межах 
об'єкту природно-заповідного фонду

74
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
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

10036/08-49 Лист908/1048/19п
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про скасування рішення за позовом ТОВ 
"Запорожградтранс-1" до Запорізької 
облдержадміністрації

75
03.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10037/08-49 Лист326/1062/16-а(2-
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про визнання рішення протиправним та його 
визнання за позовом Старуна С.М. до Приморської 
міської ради 

76
17.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10038/08-49 Постанова908/2432/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання рішення недійсним та відновлення 
становища за позовом ПП "Транзит" до Запорізької 
облдержадміністрації

77
01.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10039/08-49 Лист908/2432/18
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про визнання рішення недійсним та відновлення 
становища за позовом ПП "Транзит" до Запорізької 
облдержадміністрації

78
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10042/08-49 Ухвала908/1462/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання недійсним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "Торгівельна 
компанія "Донрибкомбінат"

79
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10157/08-49 Лист640/19815/18
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про копію постанови суду від 15.10.2019 № 
640/19815/18

80
17.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12
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10160/08-49 Ухвала326/1062/16-а
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про проведення судового засідання в режимі 
відеоконференції за заявою Старуна С.М.

81
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10217/08-49 Ухвала910/6395/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про ухвалу суду у справі за позовом ТОВ "АТП 
АСА"

82
11.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

10015/08-20 Лист1910/138-07
БО "ФУНДАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
"УКРАЇНЦІ ПРОТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ"
Про виділення коштів на закупівлю туберкулінових 
проб

83
15.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09982/08-03 Постанова874
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 31 травня 
2017 р. № 512

84
09.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

09983/08-03 Розпорядження961-р
Про внесення змін до пункту 2 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 
18

85
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09984/08-17 Лист23081/0/2-19
(В. Поліщук) Про зміну маршрутного орієнтування 
великовагового та великогабаритного транспорту 

86
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10011/08-06 Доручення36399/0/1-19
(О. Гончарук) Про надання інформації за 
результатами селекторної наради від 17.10.2019

87
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

13
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10025/08-17 Лист23037/0/2-19
(В. Федорчук) ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ 
АТО"
Про закупівлю шкільних автобусів російського 
виробництва

88
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10100/08-06 Доручення31695/1/1-19
(О. Гончарук) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про недофінансування дошкільної освіти 
районними радами

89
15.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10101/08-06 Доручення31225/2/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про фінансове забезпечення заходів, пов'язаних із 
запобіганням надзвичайної ситуації у місті 
Бердянську

90
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10102/08-06 Доручення36468/0/1-19
(О. Гончарук) Про участь в Інвестиційному форумі 
29.10.2019 (м.Маріуполь)

91
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10105/08-06 Доручення35044/1/1-19
(О. Гончарук) ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ Д. РАЗУМКОВ
Про депутатський запит народного депутата 
України Павленка Ю.О. про запобігання втрати 
функцій з питань захисту прав дитини під час 
реорганізації районних державних адміністрацій

92
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10106/08-17 Лист22559/0/2-19
(В. Поліщук) Про виконання абзацу шостого 
пункту 13 розділу 2 витягу з протоколу № 24 
засідання Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2019 року щодо проведення аудиту постачальників 
теплової енергії та гарячої води в частині 
обґрунтованості цін/тарифів

93
15.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

14
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10107/08-17 Лист23230/0/2-19
(Д. Дубілет) Про організацію та проведення 
зустрічей з народними депутатами України з 
питання моделювання мереж надання публічних 
сервісів та послуг в регіонах

94
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10108/08-03 Постанова871
Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, 
що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення 
розрахунків з постачальником природного газу, на 
якого покладено спеціальні обов’язки

95
29.09.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10109/08-17 Лист23270/0/2-19
(В. Поліщук) Про створення та впровадження 
мережі загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення доступу до екологічної інформації та 
здійснення державного моніторингу у галузі 
охорони атмосферного повітря відповідно до вимог 
права Європейського Союзу

96
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10110/08-17 Лист23252/0/2-19
(Д. Улютін) Про внесення пропозицій щодо 
адміністративно-територіального устрою 
субрегіонального рівня Запорізької області

97
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10114/08-06 Доручення35735/0/1-19
(Д. Кулеба) Про план заходів з підготовки до 
проведення шостого засідання Ради асоціації між 
Україною та ЄС

98
15.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10116/08-17 Лист22679/0/2-19
(В. Федорчук) ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ 
АТО"
Про закупівлю шкільних автобусів російського 
виробництва

99
16.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

15
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10142/08-17 Лист22600/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у вересні 2019 року

100
16.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10143/08-06 Доручення36928/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань безпечності харчування в закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти 25.10.2019

101
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10145/08-17 Лист23461/0/2-19
(В. Поліщук) КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про сприяння у вирішенні проблемних питань 
підприємства

102
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10146/08-06 Лист34972/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ВРУ
Про надання експертного висновку до проекту 
Постанови Верховної Ради України про соціальне 
становище дітей та невідкладні заходи з 
удосконалення діяльності захисту прав дитини в 
Україні (реєстр. № 1219 від 02.09.2019 року)

103
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10148/08-17 Лист23481/0/2-19
(Д. Улютін) Про представлення проектів на 
Першому інвестиційному форумі 29.10.2019 в 
м.Маріуполі

104
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10191/08-06 Доручення37202/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань безпечності харчування в закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти 25.10.2019

105
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10247/08-06 Доручення36626/1/1-19
(О. Гончарук) Про організацію робочої поїздки 
Прем'єр-міністра України до Донецької та 
Луганської областей 28-29.10.2019

106
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова
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10248/08-17 Лист23782/0/2-19
(В. Поліщук) КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" 
БМР
Про відшкодування пільг

107
25.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10249/08-17 Лист23818/0/2-19
(В. Федорчук) ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ 
АТО"
Про питання закупівлі шкільних автобусів 
російського виробництва

108
25.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

10250/08-06 Доручення35275/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про проведення перевірки закупівель медичного 
обладнання державними і комунальними закладами 
охорони здоров'я

109
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10251/08-06 Доручення35729/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про подання Кабінетом Міністрів України до 
Верховної Ради України проеєкту постанови "Про 
зміну меж районів Запорізької області"

110
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10252/08-03 Постанова878
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 
1998 р. № 1156

111
20.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10253/08-03 Розпорядження994-р
Про внесення змін до пункту 1 розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. 
№ 831

112
23.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

10028/08-22 Лист01/40547
Про повторне обговорення проєкту Плану розвитку 
системи передачі на 2020-2029 роки 25.10.2019 (м. 
Київ)

113
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

10049/08-22 Лист102/1
АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА, 
ЖКГ ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Про проведення семінарів-нарад з питань ринку 
електричної енергії

114
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10188/08-22 ЛистЦЦЛ-13/643
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про заявки на перевезення організованих груп 
пасажирів та дітей 

115
18.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

10022/08-39 Лист6/8/851-19
Про проведення наради щодо формування зведеної 
схеми екомережі України 22.10.2019 (м.Київ)

116
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10063/08-22 Лист01/31-9652
Про надання кандидатури до складу Комісії з 
питань виведення з експлуатації магістральних 
трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої 
переробки

117
11.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10265/08-39 Лист5/1-15/11526-19
Про збереження екосистем від пожеж

118
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09985/08-41 Лист413/21-180/4/2-2
Про проєкт бюджету Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні на 2020 рік

119
17.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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10215/08-41 Лист202/19-140-3126
Про підготовку візиту в Україну МЗС Литовської 
Республіки 28-30.10.2019

120
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09986/08-22 Лист3176/35/14-19
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2020-2022 
роки з реалізації Національної транспортної 
стратегії України на період до 2030 року"

121
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10149/08-29 Лист3232/46/14-19
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
Національну систему пошуку і рятування на морі"

122
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

09981/08-34 Лист7776/3.3
Про проведення наради з питань моделювання 
мережі публічних сервісів та послуг 22.10.2019 
(м.Київ)

123
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10144/08-34 Лист7816/3.3
Про надання інформації щодо чисельності 
населення для моделювання мережі публічних 
сервісів та послуг

124
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10222/08-34 Лист7843/5.1
Про надання інформації щодо моделювання мережі 
закладів фізичної культури і спорту 

125
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

10065/08-48 Лист303/7/3/265
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 
ЗСУ
Про укладення договорів на виконання 
мобілізаційних завдань

126
08.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

19
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номер та дата ОДА
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10098/08-33 Лист16-17/43084/2-1
Про участь у робочій зустрічі з представниками 
структурних підрозділів з питань охорони здоров'я 
облдержадміністрацій 24.10.2019 (м.Київ)

127
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

09989/08-39 Лист7/11.1/16265-19
Про участь у роботі Круглого толу "Стратегічне 
планування у сфері поводження з побутовими 
відходами" 05.11.2019 (м.Київ)

128
17.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

09990/08-33 Лист7/19.2/16436-19
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
переліків проектів та заходів, що фінансуються за 
рахунок Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості

129
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10048/08-51 Лист7/13.3/16476-19
Про визначення відповідальної особи за 
моделювання мереж закладів з надання публічних 
сервісів та послуг

130
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10051/08-26 Лист7/10.2/16489-19
Про надання інформації щодо заборгованості 
підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства

131
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10067/08-26 Лист7/9.4/16494-19
Про участь у конференції "Інституційні та технічні 
аспекти реформування житлово-комунального 
господарства - 2019" 05.11.2019 (м.Київ)

132
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10154/08-22 Лист7/11.2/16590-19
Про надання інформації щодо кількості проведених 
транзакцій, якими були сплачені послуги 
паркування транспортних засобів із застосуванням 
засобів мобільного зв`язку

133
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

20



№
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10195/08-26 Лист7/9.4/16684-19
Про участь у конференції "Інституційні та технічні 
аспекти реформування ЖКГ - 2019" 05.11.2019 
(м.Київ)

134
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10205/08-33 Лист7/19.7/16789-19
Про участь у засіданні Комісії з питань 
фінансування заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості 
25.10.2019 (м.Київ)

135
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10209/08-22 Лист7/16.1/16017-19
Про участь у конференції "Енергоефективність в 
будівлях" 06.11.2019 (м.Київ)

136
11.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10229/08-26 Лист7/10.1/16821-19
Про інформування щодо ДП "Розрахунковий центр 
послуг"

137
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10092/08-28 Лист18131/0/2-19/61
Про погашення заборгованості з виплати 
компенсації

138
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10093/08-28 Лист18125/0/2-19/56
Про чисельність працівників структурних 
підрозділів з питань соціального захисту населення

139
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10111/08-28 Лист18184/0/2-19/61
Про погашення заборгованості з виплати 
компенсації 

140
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10112/08-20 Лист18181/0/2-19
Про зняття з контролю документів щодо 
фінансування громадських об'єднань

141
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21
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10151/08-36 Лист18236/0/2-19/37
Про забезпечення прав дітей в процесі 
провадження діяльності з усиновлення

142
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10227/08-28 Лист18377/0/2-19/58
Про відзначення Міжнародного дня людей з 
інвалідністю (3 грудня)

143
23.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10246/08-35 Лист18436/0/2-19/37
Про надання кандидатури для внесення до Реєстру 
переліку дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку

144
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

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

10014/08-28 Лист22/7/0-3922-19
Про реалізацію Угоди про співпрацю від 
10.04.2019 № 5-2018

145
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

10150/08-20 Лист19010-05-6/2658
Про проведення наради з питань результатів 
гендерного бюджетного аналізу програм у сфері 
освіти і науки 30.10.2019 (м.Київ)

146
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10152/08-20 Лист33020-07-5/2642
Про оновлення методичного посібника з питань 
внутрішнього аудиту

147
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

10192/08-46 Лист9005/7.1.1/7-19
Про погодження проєкту Закону України ''Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
лібералізації державної політики у сфері державної 
реєстрації статутів територіальних громад та 
нормативно-правових актів державних 
адміністрацій''

148
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10031/08-22 Лист2552/01-Б-1878
Про надання інформації щодо збільшення кількості 
автобусів на маршруті № 11 "с.Азовське - 
м.Бердянськ"

149
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10034/08-42 Лист06-2457/43-1
Про відпустку міського голови Чепурного В.П. 
21.10-10.11.2019

150
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10057/08-20 Лист01-2445/26-1
Про надання пропозицій щодо фінансування 
заходів екологічної спрямованості в 2020 році

151
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10089/08-43 Лист02-68/864-3
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
вчитель України" Кідаловій Н.О.

152
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10183/08-43 Лист4377/02-68-3
Про нагородження Савьолова А.Б.

153
18.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

09976/08-19 Лист2688/21-15
Про Концепцію державної цільової програми 
подолання депресивності міста Токмак

154
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10058/08-40 Лист2653/21-35
Про проведення нормативно грошової оцінки 
земельних ділянок

155
15.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

10184/08-27 Лист01/03-21/03026
Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області з 
урахуванням міст обласного значення

156
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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Мелітопольська міська рада

10094/08-20 Лист02-35/812-3
Про виділення коштів для перезарядки 
гамма-терапевтичного апарату КУ 
"Мелітопольський онкологічний диспансер"

157
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

10069/08-08 Депутатське звернення2
Про збереження цілісності Василівського району

158
15.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

10201/08-20 Лист10/21-1403
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС

159
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

10084/08-26 Лист02-01-21/4160
Про недопущення зриву опалювального сезону

160
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10155/08-22 Лист02-01-21/4166
Про балансову належність тротуарів

161
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

10189/08-27 Лист1164
Про визначення державних та регіональних 
інтересів для розроблення детального плану 
території

162
18.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10190/08-22 Лист1165
Про ремонт автодоріг

163
18.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
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09980/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про пропозиції щодо фінансування заходів 
соціально-економічного розвитку

164
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10023/08-08 Депутатське звернення15/10/19-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо спрямування коштів 
Державного фонду регіонального розвитку

165
15.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10164/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про пропозиції щодо фінансування заходів

166
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10182/08-08 Доповідна запискаб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

167
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10194/08-08 Депутатське звернення86
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про організацію спільного прийому

168
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10196/08-08 Депутатське звернення30
ДОР ЗНАМЕНСЬКИЙ С.А.
Про функціонування КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

169
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10261/08-08 Депутатське звернення24/10/19-01МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про виділення коштів на придбання спортивного 
покриття для спортивної школи "Олімпієць 
Запоріжжя"

170
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада
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10018/08-54 Лист4437/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на будівництво 
мультифункціонального майданчика в смт 
Приазовське

171
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10095/08-54 Лист07-С-273-2
СМОЛА А.В.
Про вирішення питань стосовно діяльності КУ 
"Комп`ютерний інформаційно-обчислювальний 
центр" ЗОР

172
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

10096/08-54 Лист4176/01-13
Про виділення коштів на капремонт мереж 
водопостачання та водовідведення 

173
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10133/08-54 Розпорядження60-Р
Про скликання тридцять третьої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради сьомого скликання 
24.10.2019

174
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10169/08-54 Лист4527/01-07
Про виділення коштів на систему оповіщення для 
КЗ "Бердянська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ст." ЗОР 

175
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10170/08-54 Лист4526/01-07
Про виділення коштів на встановлення розпашних 
стаціонарних грат на вікнах КЗ "Запорізька 
спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Козацький 
ліцей" ЗОР

176
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10171/08-54 Лист3960/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на благоустрій території

177
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10172/08-54 Лист4466/01-11
Про виділення коштів на забезпечення 
функціонування мобільної лабораторії моніторингу 
довкілля на 2020 рік

178
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10085/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ...
Про звіт щодо виконання Програми збереження та 
відтворення родючості грунтів

179
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10086/08-08 Депутатське зверненняб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ...
Про виділення коштів на фінансування витрат 
щодо утримання Фонду з реалізації заходів 
програми "Сільське подвір'я"

180
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

10210/08-22 Лист1/08-01-514
Про доповнення маршрутної мережі

181
09.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10012/08-22 Лист001-068/17465
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

182
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10013/08-22 Лист001-068/17310
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

183
17.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10186/08-22 Лист001-068/17592
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

184
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10187/08-22 Лист001-068/17628
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

185
22.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10239/08-22 Лист001-068/17689
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

186
23.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Фірма "Фармація"

10064/08-20 Лист01-288
Про перерозподіл коштів 

187
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

10016/08-20 Лист28-8750
Про виділення коштів на систему "Постового - 
тактичного відеоспостереження"

188
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

09978/08-43 Лист3/29/23-2528
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Волика В.В. (та інші)

189
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10257/08-48 Лист5207
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про проведення урочистого заходу до Дня 
ракетних військ і артилерії 02.11.2019

190
25.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10258/08-43 Лист5204
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА 
"ЗАПОРІЗЬКА СІЧ"
Про нагородження Грека А.А. (інші)

191
25.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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Галузеві обкоми профспілок

10208/08-22 Лист48
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

192
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09975/08-40 Лист10/2164
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про внесення змін до договорів оренди землі

193
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10033/08-39 Листб/н
ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
Про скаргу щодо корупції та зловживання в сфері 
охорони довкілля

194
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10050/08-22 Лист346-10/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про впровадження інвестиційних проектів

195
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10061/08-40 Лист01/238
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про розробку технічної документації щодо 
відновлення меж частини земельної ділянки

196
16.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10123/08-40 Лист22/10-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"УНІКОН"
Про розробку технічної документації із 
землеустрою

197
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10173/08-40 Лист10/2903
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

198
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10174/08-40 Лист10/2902
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою

199
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10175/08-40 Лист10/2901
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання роз'яснень щодо оренди земельних 
ділянок

200
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10181/08-26 Лист2410
ТОВ "СІТІ ГРАД ПРОМ"
Про надання ліцензії на транспортування теплової 
енергії

201
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10230/08-22 Лист27
ТОВ "АБ ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

202
22.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10233/08-40 Лист88
ТОВ ФІРМА "МЕТА"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

203
22.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10236/08-20 Лист612
КП "ЧИСТОТА" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МР
Про виділення коштів із ФОНПС

204
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10256/08-22 Лист237
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про надання пояснень щодо зауважень робочої 
групи у зв`язку з моніторингом приймального 
пункту металобрухту підприємства

205
23.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10259/08-40 Лист06-10/19
ТОВ "АЗОВІНВЕСТЕНЕРГО"
Про надання дозволу на суборенду земельних 
ділянок

206
15.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10081/08-26 Лист28
ПП "ПРИМОРСЬК-ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про зміни даних щодо провадження ліцензійної 
діяльності

207
17.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10141/08-30 Лист165-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про проведення стратегічної сесії "Спільними 
зусиллями" 01.11.2019 (м.Запоріжжя)

208
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10167/08-48 Лист45/п
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про виготовлення безпілотних апаратів

209
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10220/08-40 Лист24/10/2019-2
ПП "НАЦПРОД"
Про укладення додаткової угоди до Договору 
оренди землі

210
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10221/08-40 Лист24/10/2019-1
ПП "НАЦПРОД"
Про укладення додаткової угоди до Договору 
оренди землі

211
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10240/08-28 Лист2
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про оплату праці та скорочення штатної 
чисельності державних службовців

212
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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10262/08-28 Лист367
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання соціальних послуг людям, які 
потребують допомоги

213
25.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

10082/08-20 Лист396
Про акти виконаних робіт

214
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10138/08-22 Лист1/21-10
ГО "ГРОМАДА ЗА БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

215
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10139/08-22 Лист1В/23-10/19
ГО "ТРАНСПОРТНА ІНІЦІАТИВА"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

216
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

10035/08-49 Лист336/2086/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 08.11.2019

217
11.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10137/08-49 Лист335/9172/16-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 12.11.2019

218
17.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10218/08-49 Лист310/11049/18/27
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали у справі за позовом Дикань Н.В.

219
17.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури
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10254/08-43 Лист01/192
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про нагородження колективу

220
11.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

10166/08-20 Лист273/1
КЗ "НВК "ОСНОВА" ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

221
15.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10179/08-43 Лист35-132/4003
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Соболевського В.О. та інших

222
21.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

10097/08-16 Лист09-07/413
(О. Бугай) Про участь у нараді 25.10.2019 (м.Київ)

223
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10117/08-16 Лист04-01/2592
(С. Трофімов) Про участь в Першому 
інвестиційному форумі "RE:THINK. Invest in 
Ukraine" 29.10.2019 (м.Маріуполь)

224
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10223/08-16 Лист04-01/2594
(С. Трофімов) Про заходи з відзначення 75-річчя 
вигнання нацистів з України (28 жовтня)

225
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

10177/08-39 Лист01.1-16/0799
Про участь у публічних обговореннях щодо викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ 
"Агрохімпродукт" в с. Комиш-Зоря 06.11.2019

226
21.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10087/08-43 Лист01-18/0742
Про нагородження Дульченко О.О. (інші)

227
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10202/08-20 Лист01-27/0750
Про виділення коштів на оплату праці державних 
службовців РДА

228
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10088/08-43 Лист01-01-25/0689
Про нагородження Ревенка Р.Г.

229
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10104/08-22 Лист01-01-17/0684
Про встановлення телекомукаційних обладнань

230
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

10213/08-42 Лист01-24/537
Про погодження звільнення Кравченко Л.М.

231
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

10214/08-42 Лист01-24/538
Про погодження призначення Кравченко Л.М.

232
24.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

10224/08-39 Лист01-33/532
Про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки щодо Буряковського родовища кварцових 
пісків

233
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10225/08-20 Лист01-24/540
Про погодження встановлення надбавки Мандрич 
С. у жовтні 2019 року

234
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

10090/08-43 Лист01-20/686
Про нагородження Кужель З.І.

235
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

10059/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ШЕВЧЕНКО А.В.
Про повідомлення щодо порушення законодавства 
та кримінальні правопорушення підприємця 
Мацейко Є.О.

236
15.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Великобілозерська райрада

10255/08-20 Лист01-22/149
Про виділення коштів на оплату працівників 
виконавчого апарату

237
25.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райрада

10245/08-08 Депутатське звернення50
ДЕПУТАТ ЗАЙЦЕВ О.М.
Про неправомірні дії Салякіна А.А.

238
22.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

09979/08-27 Лист02-16/2206
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про розробку генеральних планів

239
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10017/08-20 Лист332
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт доріг 
Токмак-Чернігівка та 
Дніпро-Василівка-Покровське-Гуляйполе-Пологи-
Мелітополь

240
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10043/08-27 Лист01-73/1020
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

241
21.08.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
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10044/08-27 Лист01-73/1019
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

242
09.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10054/08-22 Лист02-01-14/576
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання щодо перевізника 
пасажирів на маршруті Запоріжжя-Степне

243
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10074/08-20 Лист01-22/1122
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання субвенції на придбання шкільного 
автобуса для дітей з особливими потребами

244
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10134/08-22 Лист695
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт окремих ділянок доріг

245
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10147/08-40 Лист746
ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про користування земельними ділянками 

246
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10165/08-26 Лист232
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Про відновлення газопостачання у КЗ "НВК 
"Новоолексіївська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ"

247
22.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10234/08-20 Лист02-01-28/1685
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про перерозподіл коштів

248
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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з/п
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10235/08-20 Лист02-01-28/1686
ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про перерозподіл коштів

249
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

10260/08-20 Доповідна записка44д/04-01
Про проведення позапланового внутрішнього 
аудиту в Департаменті екології та природних 
ресурсів ЗОДА

250
25.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

10118/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки Шишинашвілі Л.Р. у 
жовтні 2019 року

251
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10119/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Шишинашвілі Л.Р. за вересень 
2019 року

252
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

10125/08-43 Лист03.2-39/1582
Про нагородження Лазько Ю.В.

253
18.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

10068/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до помісячного розпису 
обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища

254
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

10120/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання Бойка А.Ю. за вересень 2019 
року

255
23.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09988/08-19 Лист01/7-17/4728
Про включення Лепського О.М. до складу робочої 
групи з розробки проекту Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області на період до 2027 
року 

256
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10216/08-49 Лист01/7-11/4757
Про надання роз`яснень щодо здійснення заходів 
ЦЗ

257
21.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

10200/08-20 Лист538/9/08-01-06-0
Про організацію роботи щодо своєчасного 
погодження електронних висновків та електронних 
повідомлень повернення платникам податків 
помилково сплачених сум грошових зобов`язань та 
пені

258
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ 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

10056/08-40 Лист1425/01/14-2019
Про надання копії Витягу для передачі земельної 
ділянки

259
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10131/08-46 Лист2243/01/13-2019
Про розгляд звернення БО "Фонд "Міжнародні 
антикорупційні суди" щодо підвищення 
інвестиційної привабливості Запорізької області

260
18.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10136/08-46 Лист1160/01/08-2019
Про надання інформації щодо заходів із протидії 
злочинності та профілактики правопорушень 

261
15.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10178/08-46 Лист1415/05/14-2019
Про створення спеціальних комісій з перевірки 
готовності житлово-комунальних господарств до 
опалювального сезону

262
17.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10193/08-46 Лист2251/01/13-2019
Про заходи з протидії наркозлочинності

263
21.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

10070/08-46 Лист10687-04-19/04.
Про запобігання рейдерської атаки на ПрАТ 
"Запоріжавтотранс"

264
15.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10219/08-49 Лист10259
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ 
ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про акт вилучення та передачі майна стягувачеві у 
справі Димової О.В.

265
07.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10040/08-49 Ухвала908/2155/18
Про розірвання договору за позовом Запорізької 
облдержадміністрації до ТОВ 
"Запородградтранс-1"

266
15.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10041/08-49 Ухвала908/2155/18
Про розірвання договору за позовом Запорізької 
облдержадміністрації до ТОВ 
"Запорожградтранс-1"

267
15.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

10115/08-21 Лист4287/13
Про передачу нерухомого майна

268
22.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10242/08-39 Лист4248/05
Про здійснення перевірок з питань дотримання 
вимог природоохоронного законодавства 
суб'єктами господарювання

269
18.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

10073/08-22 Лист4/972
Про виділення нової техніки

270
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Запорізька обласна рада професійних спілок

10180/08-43 Лист01-14/186
Про нагородження Клименка А.І. (та інші)

271
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10066/08-46 Лист4659/61-2019
ВЕСЕЛІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання копій документів щодо будівництва 
амбулаторії групової практики в с.Чкалове 
Веселівського р-ну

272
10.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

10206/08-46 Лист115/2-4044вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА № 1
Про надання інформації щодо внесення до 
Державного реєстру пам'яток об'єкта нерухомості 
(водонапірної башти)

273
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10241/08-46 Лист35-953вих-19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про надання інформації щодо передачі земельних 
ділянок у власність гр. Щербакову О.В. (та інші)

274
23.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10053/08-46 Лист04/7-103вих-19
Про вжиття заходів щодо припинення діяльності 
нелегальних АЗС та АГЗП

275
21.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10075/08-46 Лист05/1-1324вих-19
Про незадовільний стан автомобільних доріг

276
21.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

10052/08-22 ЛистН/НЗТ-21/292
Про надання допомоги щодо придбання нового 
рухомого складу європейського зразка для 
приміських перевезень пасажирів

277
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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10207/08-43 ЛистН-21/336
Про нагородження Дьоміна Д.В. (та інші)

278
23.10.2019від

№
від 24.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

10124/08-40 Лист08-05/2941
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування за адресою : м.Запоріжжя, 
вул.Олександрівська,23

279
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області

10024/08-51 Лист34/06-1638
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про стан технічного захисту інформації

280
16.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10062/08-45 Лист21-28-8399
Про підписання договорів з ПП "Бест Прінт" щодо 
постачання друкувальних пристроїв

281
18.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

10127/08-07 Постанова1925
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міської рад 
об'єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міського голів 22 грудня 2019 
року

282
18.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

10128/08-07 Постанова1926
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення додаткових 
виборів депутатів сільських та селищних рад 22 
грудня 2019 року

283
18.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

10129/08-07 Постанова1928
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

284
18.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова
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10130/08-07 Постанова1929
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 11 жовтня 2019 року № 1922

285
18.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

10232/08-45 Лист21-38-8435
Про інвентаризацію програмно-апаратних 
комплексів та виборчих скриньок

286
24.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

10026/08-40 Лист130-29/01-13429
Про надання інформації щодо земель усіх форм 
власності, розташованих на території області

287
18.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10032/08-29 Лист16-14830/161
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

288
17.10.2019від

№
від 21.10.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10071/08-22 Лист2592/7/5.1-6
Про ремонтно-будівельні роботи на автомобільних 
дорогах

289
16.10.2019від

№
від 22.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рахункова палата України

10231/08-39 Лист03-2867
Про надання інформації щодо утилізації 
небезпечних відходів

290
21.10.2019від

№
від 25.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

10153/08-33 Лист20739/16-17-19
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про автономізацію закладів охорони здоров`я

291
21.10.2019від

№
від 23.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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