
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.10.19 по 31.10.19

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ загальний

10430/08-12 Листб/н
АКТ приймання, передавання, ознайомлення та 
знищення документу з грифом "Для службового 
користування"

1
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

10276/08-20 Доповідна запискаб/н
Е.СЛЕПЯН (Департамент фінансів)
Про отримання погодження на укладання прямого 
договору на проведення робіт Держархівом 
Запорізької області у сфері забезпечення 
збереженості архівних документів

2
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10341/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про передачу повноважень в частині ліцензування 
господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії на установках з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії

3
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10421/08-33 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК
Про забезпечення службовим автотранспортом 
медичних працівників амбулаторій у сільській 
місцевості

4
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова



№
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

10423/08-20 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про перерозподіл коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва та ремонту 
автомобільних доріг

5
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10428/08-20 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету по 
галузі "Культура" у 2019 році

6
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

10446/08-31 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про необхідність укладання прямого договору на 
послуги з ремонту та технічного обслуговування 
службового легкового автомобіля без застосування 
електронної системи закупівель ProZorro у 2019 
році

7
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10449/08-31 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про необхідність укладання прямого договору з 
надання послуг у сфері забезпечення збереженості 
архівних документів, їх науково-технічного 
опрацювання за 2013-2016 роки

8
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

10311/08-28 Доповідна запискаб/н
Е.СЛЕПЯН (Департамент соціального захисту 
населення)
Про ситуацію в КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

9
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10291/08-08 Депутатський запит11/10-426
НДУ ЯЦИК Ю.Г.
Про припинення незаконного будівництва та 
подальшої заборони будівництва полігону твердих 
побутових відходів в межах міста Василівка

10
18.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10287/08-08 Депутатське звернення04-30/13-193941
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ...
Про надання інформації до парламентських 
слухань на тему: "Проблеми формування 
прожиткового мінімуму в Україні" 18.12.2019

11
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

10292/08-08 Депутатське звернення07/10-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про фінансування автомобільної дороги Н-30 
Василівка-Бердянськ

12
17.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10378/08-08 Депутатське звернення12/10-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про включення проекту до регіональної Програми 
"Питна вода Запорізької області на 2007-2020 
роки"

13
23.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

10281/08-44 Лист94-10/19-1
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ"
Про кандидатуру на посаду Уповноваженого або 
Радника при голові облдержадміністрації

14
22.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10462/08-22 Лист20191030_ИП/1
ПРЕДСТАВНИЦТВО ALTOSTRATA ENERGY В 
УКРАЇНІ
Про інвестиційну пропозицію у сфері енергетики

15
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10279/08-51 Лист4270/172
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ТЕЗІС"
Про технічний захист мовної інформації

16
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10289/08-35 Лист2532019
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ООН У ГАЛУЗІ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Про розміщення роліку "Розірви коло насильства"

17
17.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10293/08-28 Лист108/260-7448/33
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ 
РАЙАДМІНІСТРАЦІЇ В МІСТІ КИЄВІ
Про надання копій документів щодо видачі 
посвідчення учасника ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС Лісовської Н.А.

18
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10330/08-49 Лист325/329/19
АДВОКАТ МАЖАРА О.О.
Про долучення доказів за позовом ТОВ 
"Приморська вітроелектростанція-2" до Чипчева 
В.В.

19
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10363/08-21 Лист05/39618
ВП "ПІВДЕННА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про підтвердження представника

20
11.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10371/08-22 Лист9ф/1
ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СОЮЗ"
Про включення Лісовського О.В. до складу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

21
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10377/08-21 Лист28/10/2019-01
ПРОГРАМА USAID 
"КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ"
Про проведення тренінгу-презентації 06.11.2019

22
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

10385/08-49 Адвокатський запит24
АДВОКАТ КЕЛЕМБЕТ М.В.
Про надання інформації щодо зупинкового 
комплексу "Музей історії Запоріжжя"

23
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10387/08-45 Листб/н
ГРОМАДСЬКИЙ ОМБУДСМАН ІЗ ЗАХИСТУ 
ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДСЬКОЇ МЕРЕЖІ 
"ОПОРА" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про вирішення питання доступності дільниць під 
час виборів

24
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

10407/08-22 Лист02/10
ТОВ "ЕЛІАС-ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

25
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10417/08-39 Лист282
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про створення науково-дослідного центру на 
островах Великі і Малі Кучугури

26
25.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10418/08-39 Лист281
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 
"ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про розширення національного природного парку 
Великий Луг

27
25.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10435/08-34 Лист2305
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ
Про засідання Координаційного штабу 07.11.2019

28
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10448/08-49 Листб/н
ПРАСОЛ М.В.
Про відзив на позовну заяву про захист честі, 
гідності та ділової репутації

29
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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10464/08-33 Лист246
БО "FREE ZONE"
Про семінар з питань дотримання права на охорону 
здоров'я в пенітенціарних установах 06-07.11.2019 
(м.Київ)

30
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10465/08-41 Лист351/2
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про участь у Третій Міжнародній конференції з 
інклюзивного розвитку бізнесу "На шляху до 
сталого фінансування" 22-23.11.2019 
(м.Івано-Франківськ)

31
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

10298/08-49 Постанова808/3563/16
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження за позовом Іванова А.В. до 
Запорізької облдержадміністрації

32
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10444/08-49 Ухвала908/1255/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання дій незаконними за позовом ТОВ 
"Феникс-Авто"

33
23.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10445/08-49 Лист57759/0/222-19
КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про захист честі та гідності за позовом Лисенка 
О.В. до ТОВ "Запорізьке ремонтно-транспортне 
підприємство "АЛЬФА, ЛТД"

34
28.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10454/08-49 Постанова326/1062/16-а
КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про визнання рішення протиправним та його 
скасування за позовом Старуна С.М.

35
24.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10455/08-49 Рішення910/8271/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання незаконною бездіяльності за позовом 
ДП "НАЕК "Енергоатом"

36
15.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Кабінет Міністрів України

10321/08-17 Лист23939/0/2-19
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо уповноваженої особи 
із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків

37
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10332/08-06 Доручення37580/0/1-19
(О. Гончарук) Про результати селекторної наради з 
питань безпечності харчування в закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти від 
25.10.2019

38
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10333/08-06 Доручення36250/1/1-19
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
захисту суб'єктів господарювання від 
неправомірних дій або бездіяльності дозвільних 
органів

39
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10334/08-06 Доручення33500/2/1-19
(О. Гончарук) Про забезпечення прав та законних 
інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, розвитку та підтримки 
сімейних форм виховання дітей

40
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10359/08-06 Доручення35017/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ШТЕПА С.С.
Про фінансування реконструкції автодорожнього 
шляхопроводу в місті Запоріжжя по вулиці 
Карпенка-Карого

41
04.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10360/08-06 Доручення35042/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про відновлення фінансування заходів за 
бюджетною програмою "Питна вода України"

42
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ 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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

10409/08-06 Доручення37889/1/1-19
(О. Гончарук) Про проблемні питання з підготовки 
Державного бюджету України на 2020 рік до 
другого читання

43
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10413/08-17 Лист24313/0/2-19
(П. Поліщук) Про звернення депутатів Василівської 
міської ради щодо збереження цілісності району

44
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10414/08-17 Лист24393/0/2-19
(В. Федорчук) ФОНД "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про антикорупційний запит для формування 
антикризових патріотичних програм в Запорізькій 
області

45
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

10415/08-17 Лист24316/0/2-19
(В. Поліщук) Про надання дозволу на складання 
проекту землеустрою щодо надання в оренду 
земельної ділянки

46
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10447/08-06 Доручення38490/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
з питань початку опалювального сезону 2019/20 
року 01.11.2019

47
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10452/08-17 Лист24569/0/2-19
(Д. Дубілет) Про підключення усіх органів 
виконавчої влади до СЕВ

48
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10456/08-17 Лист24559/0/2-19
(В. Федорчук) Про надання інформації щодо 
виконання завдань, визначених Указами 
Президента України, щодо забезпечення прав осіб з 
інвалідністю

49
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10339/08-39 Лист5/1-8/11560-1950
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10402/08-39 Лист5/4-10/11753-19
Про процедуру стратегічної екологічної оцінки

51
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10460/08-39 Лист5/4-8/11884-19
Про зміну меж Приазовського національного 
природного парку

52
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

10336/08-20 Лист
Про надання інформації щодо фінансування 
спортивних шкіл

53
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10345/08-34 Лист7941/5.1
Про результати проведення щорічного оцінювання 
фізичної підготовленості населення України у 2019 
році

54
29.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10405/08-42 Лист7995/3.3
Про участь у семінарі для підвищення потенціалу 
державних службовців та ОГС в управлінні 
проектами

55
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

10411/08-34 Лист7956/11
Про надання інформації щодо видів спортивних 
споруд

56
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10267/08-32 Лист1/9-665
Про надання інформації щодо чисельності дітей 
віком від 0 до 6 років

57
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10309/08-28 Лист7/10.1/16957-19
Про надання з 01.10.2019 пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг у грошовій формі

58
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10338/08-20 Лист7/36/16914-19
Про попередню оплату товарів та послуг за 
бюджетні кошти відповідно до проєктів 
регіонального розвитку

59
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10380/08-20 Лист7/34.4/17031-19
Про надання уточнених бюджетних показників 
ОТГ

60
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10416/08-20 Лист7/36/16912-19
Про фінансову підтримку агенцій регіонального 
розвитку

61
25.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10422/08-26 Лист7/10.2/17166-19
Про надання інформації щодо 
фінансово-господарської діяльності 
теплопостачальних підприємств

62
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10451/08-42 Лист7/13.3/17252-19
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 18.04.2012 № 
606"

63
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10322/08-28 Лист18537/0/2-19/19
Про проведення селекторної наради щодо 
актуалізації секторальних мереж надання публічних 
сервісів та послуг в регіонах 01.11.2019

64
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10324/08-35 Лист18529/0/2-19/61
Про погодження проєкту Закону України щодо 
посилення соціального захисту дітей та підтримки 
сім'ї з дітьми

65
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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10325/08-28 Лист619/0/198-19/54
Про повторне погодження проєкту наказу "Про 
внесення змін до наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 10.01.2007 № 4"

66
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10337/08-28 Лист18587/0/2-19/39
Про надання копій наказів

67
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10412/08-35 Лист18658/0/2-19/57
НДУ ПАВЛЕНКО Ю.О. 
Про запобігання втрати функцій з питань захисту 
прав дитини під час реорганізації районних 
державних адміністрацій

68
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

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

10343/08-28 Лист2932/02/08.4-19
Про укладання договорів на 100 відсотків  
бюджетних призначень за напрямами бюджетної 
програми

69
25.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

10342/08-20 Лист07010-05-6/2499
Про уточнення даних щодо видатків на заклади 
загальної середньої освіти

70
04.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10329/08-43 Лист001-2484/23-1
Про нагородження Петренко Т.О.

71
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10346/08-22 Лист02-72/874-5
Про дозвіл на в'їзд автомобіля та вхід осіб до 
адмінбудівлі Запорізької облдержадміністрації

72
22.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

10285/08-22 Лист13611/03-19/01
Про медичний супровід заходу у виставковому 
центрі "Козак-палац"

73
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10392/08-22 Лист01/03-28/03082
Про медичний супровід заходу 28.10.2019

74
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Кам'янсько-Дніпровська міська рада

10269/08-22 Лист02-01-21/4242
Про аварійний ремонт дороги С 08-08-02

75
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10383/08-27 Лист02-01-21/4185
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення містобудівної 
документації

76
20.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Пологівська міська рада

10286/08-20 Лист3095/02.1-15
Про виділення коштів з ФОНПС щодо придбання 
машини для збору, транспортування, складування 
відходів для полігону ТПВ

77
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10393/08-08 Депутатське звернення48
ДОР СУХІНА В.М.
Про фінансування будівництва газопроводу в смт 
Приазовське

78
27.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

10394/08-08 Депутатське звернення13
ДОР О.МАШИНСЬКИЙ
Про відновлення пасажирських перевезень за 
маршрутом сполучення Новозлатопіль - Запоріжжя

79
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

10271/08-54 Рішення4
Про припинення діяльності комунальної установи 
«Центр публічних закупівель» Запорізької обласної 
ради шляхом ліквідації

80
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10272/08-54 Рішення15
Про припинення діяльності комунальної установи 
«Запорізька станція екстреної (швидкої) медичної 
допомоги» Запорізької обласної ради та 
комунальної установи «Мелітопольська станція 
екстреної (швидкої) медичної допомоги» 
Запорізької обласної ради шляхом приєднання до 
комунальної установи «Територіальне медичне 
об’єднання «Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф»  Запорізької 
обласної ради

81
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10273/08-54 Рішення16
Про припинення діяльності комунальної установи 
«Обласна туберкульозна лікарня» Запорізької 
обласної ради  шляхом приєднання до комунальної 
установи «Запорізький обласний 
протитуберкульозний клінічний диспансер» 
Запорізької обласної ради

82
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10274/08-54 Рішення17
Про припинення діяльності комунальної установи 
«Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
«Дитинство» Запорізької обласної ради та 
комунальної установи «Молочанський дитячий 
санаторій» Запорізької обласної ради  шляхом 
приєднання до комунальної установи «Запорізька 
обласна клінічна дитяча лікарня»  Запорізької 
обласної ради

83
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

13
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10275/08-54 Рішення18
Про припинення комунального закладу 
«Мелітопольська спеціалізована  школа-інтернат ІІІ 
ступеня «Творчість» Запорізької обласної ради 
шляхом приєднання до комунального закладу 
«Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» 
Запорізької обласної ради

84
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10315/08-54 Рішення5
Про звільнення Варавки І. П., директора 
комунального вищого навчального закладу 
«Запорізький медичний коледж» Запорізької 
обласної ради, та призначення Варавки І. П. 
виконуючою обов’язки директора комунального 
вищого навчального закладу «Запорізький 
медичний коледж» Запорізької обласної ради

85
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10316/08-54 Рішення1
Про продовження строку дії контракту з 
Петровською О.Д., головним лікарем комунальної 
установи «Запорізький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької 
обласної ради

86
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10318/08-54 Лист4571/01-11
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" ЗОР
Стратегію та розміщення відходів в Запорізькій 
області

87
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10326/08-54 Лист01-26/0887
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
об'єкт "Капітальний ремонт малого залу № 324 та 
вестибюлю № 328 адмінбудівлі ЗОР..."

88
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
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10352/08-54 Рішення1
Про продовження строку дії контракту з 
Петровською О.Д., головним лікарем комунальної 
установи «Запорізький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької 
обласної ради

89
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10353/08-54 Рішення2
Про продовження строку дії контракту з Гацулею 
О.М., директором комунального закладу 
«Запорізька обласна школа вищої спортивної 
майстерності» Запорізької обласної ради

90
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10354/08-54 Рішення3
Про продовження строку дії контракту з Тищенком 
О.В., генеральним директором КУ "Спеціалізоване 
територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія" 
ЗОР...

91
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10355/08-54 Рішення10
Про надання згоди на безоплатну передачу 
автотранспортного засобу

92
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10356/08-54 Рішення11
Про надання згоди на безоплатну передачу 
службових автотранспортних засобів

93
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10357/08-54 Рішення19
Про хід виконання обласної цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 
2017-2021 роки (за І півріччя 2019 року), 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.04.2017 № 64 (зі змінами)

94
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10358/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
14.03.2019 № 39 "Про Програму з фінансової 
підтримки комунальних підприємств, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Запорізької області, на 2019 рік"

95
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п
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10369/08-54 Рішення7
Про внесення змін до обласної Програми 
автотранспортного забезпечення виконання 
Запорізькою обласною державною адміністрацією 
повноважень, що делеговані Запорізькою обласною 
радою на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.2017 № 62

96
24.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10370/08-54 Лист4666/01-11
БОТІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на будівництво водопроводу 
подачі артезіанської води в с.Ботієво

97
29.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10372/08-54 Лист4883/01-27
Про проведення семінару-конференції 31.10.2019

98
29.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10400/08-54 Лист4531/01-11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на виконання проекту 
"Капітальний ремонт Будинку культури смт 
Нововасилівка..."

99
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10401/08-54 Лист4462/01-11
Про виділення коштів на ремонт дороги Т-08-19, 
Більмак-/М-14/

100
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10436/08-54 Лист4665/01-11
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на соціально-важливі 
проєкти

101
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10441/08-54 Лист4708/01-27
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про мирне врегулювання конфлікту на Сході 
України

102
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
16
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10434/08-08 Депутатське звернення29.10./7-6
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ...
Про висновки комісії від 24.10.2019

103
29.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

10283/08-22 Лист001-068/17777
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

104
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10284/08-22 Лист001-068/17842
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

105
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10351/08-22 Лист001-068/17932
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

106
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10406/08-43 Лист2063020
Про нагородження Гламазди О.В. (інші)

107
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

10319/08-21 Лист1/38-284
Про створення комісії з питань передачі об`єктів із 
державної до комунальної власності 

108
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

10466/08-22 Лист46-10/34
Про недопущення зупинення підприємства

109
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

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

10396/08-48 Лист8/404
Про перегляд грифу секретності, який надано 
матеріальному носію інформації

110
25.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Військові частини

10312/08-48 Лист101/1677
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про забезпечення майном

111
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Господарський суд

10442/08-49 Рішення908/1727/19
Про визнання незаконною та скасування державної 
реєстрації земельної ділянки за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури №3 до ТОВ 
"Анхель Альянс"

112
01.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька АЕС

10288/08-43 Лист03-51/23373
Про нагородження Родіонова М.В.

113
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10453/08-49 Лист28-23/23624
Про визнання незаконною бездіяльності щодо 
погодження технічної документації із землеустрою

114
29.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10347/08-22 Лист28/01-19
ТОВ "МЕТАЛ ТРЕЙД ПРОМ"
Про обстеження промислового майданчика

115
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10350/08-26 Лист2206/3300
ВП "ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС" АТ "ДТЕК 
ДНІПРОЕНЕРГО"
Про виконання інвестиційних програм

116
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10362/08-46 Листб/н
ПРАТ "ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ"
Про рейдерське захоплення підприємства

117
21.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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10379/08-22 Лист360-10/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про вжиття заходів щодо неприпустимості 
перевантаження вантажного транспорту

118
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10437/08-40 Лист30/10
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ-2015"
Про надання дозволу на розроблення документації 
із землеустрою

119
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10450/08-40 Лист1400
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

120
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10277/08-21 Лист19-10-24/2
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про неналежне реагування на вимоги підприємців

121
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10320/08-22 Лист24
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про включення Бенди О.В. до складу конкурсного 
комітету ЗОДА з визначення перевізника на 
автобусних маршрутах

122
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10340/08-25 Лист487/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про будівництво об'єкта по вул. Нагнибіди, 77 у 
м.Запоріжжя

123
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10364/08-30 Лист190-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про проведення стратегічної сесії з питань 
функціонування територіальних громад 01.11.2059

124
29.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10367/08-43 Лист01-15/9520
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"  ЗОР
Про нагородження Голубовича А.Л. (інші)

125
29.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10376/08-20 Лист101/1684
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про виділення коштів на ремонт фасаду будівлі

126
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10382/08-40 Лист17
С(Ф)Г "ЖИТНИЦЯ"
Про поновлення договорів оренди земельних 
ділянок водного фонду

127
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10384/08-22 Лист71
ПП "ТРАНЗИТ"
Про обслуговування автобусних маршрутів

128
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10419/08-43 Лист28/10
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Леонтьєва В.В.

129
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10420/08-32 Лист100
ТОВ "БАЛТА" ТМ "КРИНИЦЯ"
Про освітню програму "Вплив води на здоров'я 
людини"

130
29.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

10426/08-33 Листб/н
ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ДОМЕДИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ
Про проведення навчання щодо надання першої 
невідкладної долікарської допомоги

131
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10427/08-22 Лист4315/03
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про виконання умов договору на транспортування 
природного газу

132
29.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10463/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 07.11.2019

133
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

10459/08-26 Лист07/1518
Про проведення відкритого обговорення проєкту 
постанови НКРЕКП 05.11.2019

134
22.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10294/08-22 Лист15
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

135
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10295/08-22 Лист05
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

136
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10395/08-22 Лист1
ГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

137
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10431/08-44 Лист31/10-1/2019
ГО "ЕКО КОАЛІЦІЯ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про  участь у вечірньому ефірі Суспільного ТБ 
01.11.2019 стосовно моніторингу та оприлюднення 
екологічної ситуації м. Запоріжжя

138
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10440/08-22 Лист08-19
ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету з визначення автомобільних перевізників

139
28.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди
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10270/08-49 Лист355/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 04.11.2019

140
18.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10300/08-49 Лист330/2018/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 12.11.2019

141
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10389/08-20 Лист6864
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для забезпечення хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом 
гемодіалізу

142
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

10349/08-32 Лист01.01-22/1853
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про запрошення на конференцію 07.11.2019 ЗНУ

143
22.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

10297/08-16 Лист41-01/79
Про надання інформації щодо балансоутримувачів 
автомобілів швидкої медичної допомоги

144
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10397/08-43 Лист01-39/0665
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня " 
Дранко Г.М.

145
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Більмацька райдержадміністрація

10439/08-42 Лист01.1-16/0839
Про погодження призначення Безсалої Н.О.

146
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10457/08-43 Лист01.1-16/0826
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Волкорєзовій Л.В.

147
25.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

10390/08-43 Лист01-01-36/556
Про нагородження Найдьон Н.Б., Булгакової Г.В.

148
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10391/08-20 Лист01-01-33/557
Про виділення коштів на утримання РДА

149
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

10366/08-43 Лист01-24/543
Про нагородження Кравченко Т.А. (та інші)

150
25.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10386/08-28 Лист03/3623
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про оплату праці та скорочення штатної 
чисельності працівників

151
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

10461/08-20 Лист0429/01-04
Про надання уточненого запиту на фінансування 
природоохоронних заходів

152
29.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

10280/08-20 Лист01-22/149
Про виділення коштів на оплату праці

153
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райрада
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10424/08-08 Депутатське звернення05/10
ДЕПУТАТ ПЛЕТЕНЬ Т.В.
Про включення до комісії з питань будівництва 
заводу з виробництва каоліну на території 
Біляївського родовища каолінів у Вільнянському 
районі

154
25.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

10278/08-30 Лист1846/04
СТЕПНОГІПСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагальні потреби селища 

155
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10308/08-20 Лист1999
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування проєктів

156
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10313/08-30 Лист01-31/684
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про добровільне об`єднання територіальних 
громад

157
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10328/08-20 Лист335
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на завершення капітального 
ремонту водопровідної мережі в с.Чкалове

158
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10368/08-26 Лист1574
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про припинення водопостачання на території 
сільської ради

159
29.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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10375/08-22 Лист01-48/3151
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання роботи пункту 
габаритно-вагового контролю транспортних засобів 

160
28.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10410/08-30 Листб/н
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (ТА ІНШІ)
Про пропозиції до переліку проектних ОТГ 
базового рівня

161
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10425/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ЛИННИК О.О.
Про включення до комісії з питань будівництва 
заводу з виробництва каоліну на території 
Біляївського родовища каолінів у Вільнянському 
районі

162
28.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10432/08-26 Лист1576
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перевірку дотримання ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності

163
29.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10438/08-39 Лист241
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про зміну статусу зоологічного парку "Таврія"

164
29.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10458/08-26 Лист1564
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про скликання наради щодо відключення 
централізованого водопостачання

165
25.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту
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10398/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання згоди на здійснення перерозподілу 
видатків на реалізацію заходів за КТКВК 3719800 
"Програми матеріально-технічної підтримки 
діяльності органів виконавчої влади в Запорізькій 
області на 2017-2019 роки" ...

166
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10399/08-20 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до операційного плану 
(зведеного плану) діяльності внутрішнього аудиту 
ЗОДА на 2019 рік ...

167
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10433/08-20 Доповідна записка47-д/04-01
Про затвердження моніторингу впровадження 
аудиторських рекомендацій, наданих за 
результатами позапланового внутрішнього аудиту 
відповідності в Департаменті екології ЗОДА

168
31.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

10266/08-43 Лист03.2-39/1612
Про нагородження Киян І.С. та Нємно Л.М.

169
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10348/08-42 Доповідна запискаб/н
Про скасування навчального семінару 

170
29.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

10296/08-19 Доповідна запискаб/н
Про визначення кандидатур до складу Наглядової 
ради Агенції регіонального розвитку Запорізької 
області

171
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10310/08-41 Доповідна запискаб/н
Про проведення ІV міжнародного форуму 
"InCo-2019" у м.Запоріжжя

172
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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Відділення Національної служби посередництва і примирення

10327/08-51 Лист01-08/01-10/29
Про внесення вкладки WEB-сторінки Відділення на 
офіційному сайті ЗОДА

173
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10290/08-46 Лист3723/3/03/11-19
УПРАВЛІННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про надання результатів медичного обстеження гр. 
Оленича О.П.

174
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10388/08-46 Лист2159вх/01/08-20
Про створення поліцейської станції у Запорізькому 
районі

175
23.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

10429/08-40 Лист19-13/1583/05-1
Про надання копій документів для припинення 
права постійного користування земельною 
ділянкою

176
30.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10301/08-48 Лист2073
Про реорганізацію Вершинської с/р шляхом 
приєднання до Більмацької с/р та неможливість 
перевірки стану організації та ведення військового 
обліку при цьому

177
21.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10302/08-48 Лист2083/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в КУ "Чернігівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

178
21.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10303/08-48 Лист2081/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в Просторівському 
старостинському окрузі Чернігівської с/р 
Чернігівського р-ну

179
21.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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10304/08-48 Лист2079/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в ДП "Гуляйпільський 
механічний завод" ПАТ "Мотор Січ"

180
21.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10305/08-48 Лист2077/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в Розівській дослідній станції 

181
21.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10306/08-48 Лист2075/2
Про акт перевірки стану організації та ведення 
військового обліку в Верхньотерсянському 
старостинському окрузі Воздвижівської с/р 
Гуляйпільського району

182
21.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10373/08-48 Лист432/пр
Про внесення змін до складу обласної призовної 
комісії

183
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10374/08-48 Лист431/пр
Про проведення засідання обласної призовної 
комісії 30.10.2019

184
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10443/08-49 Лист808/1509/16/474
Про виклик до суду на 20.11.2019

185
28.10.2019від

№
від 31.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

10365/08-39 Лист1-2-6/5038-19
Про проведення рибоохоронних заходів

186
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10299/08-49 Лист37/1-1288-вих.19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про відповідь на відзив за позовом Токмацької 
місцевої прокуратури до Лешкевича І.І. щодо 
визнання права власності на земельну ділянку

187
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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10314/08-46 Лист22/1152/Кн
ФІЛІЯ ДУ "ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про участь у нараді Книша В.В. 31.10.2019

188
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10408/08-48 Лист1/3279
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердженні зведені та часткові наряди на 
призначення транспортних засобів з національної 
економіки для потреб військових формувань ЗСУ

189
24.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура

10307/08-46 Листб/н
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозвільних 
документів на видалення зелених насаджень гр. 
Шевцову С.Л.

190
24.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10331/08-46 Лист04/7-114вих-19
Про участь у нараді з питань протидії ухиленню від 
сплати митних платежів 29.10.2019

191
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10317/08-22 Лист10/1639/1
Про створення на базі Департаменту ЦЗ ОДА 
резерву ПММ

192
23.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10381/08-07 Постанова1938
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

193
25.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна податкова служба України
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10268/08-20 Лист84/9/28-10-06-03
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
платників податків з місцевими бюджетами

194
09.09.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

10335/08-21 Лист8133/0/20-19
Про надання інформації щодо працівників 
територіальних органів ДРС

195
28.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

10361/08-28 Лист8338/1/4.7-ДП-1
Про моніторинг стану виплати заробітної плати

196
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

10323/08-51 Лист1/06-3-2946
Про виконання плану заходів з підтримки розвитку 
індустрії програмної продукції України на 2019 рік

197
25.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10403/08-22 Лист122-01/18/5-19
Про надання інформації щодо проектів 
когенераційних станцій

198
30.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

10282/08-26 Лист11237/19/7-19
Про участь у засіданні щодо встановлення тарифів 
на послуги водопостачання 05.11.2019 
(м.Запоріжжя)

199
22.10.2019від

№
від 28.10.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції
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10344/08-47 Лист10-22/76999/19
Про проведення тренінгу на тему "Запобігання та 
виявлення корупції - практика застосування" 
06.11.2019 (м.Запоріжжя)

200
28.10.2019від

№
від 29.10.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

10404/08-47 Лист20-19/77306/19
Про надання пропозицій щодо нормативних 
документів

201
29.10.2019від

№
від 30.10.2019
№ 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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