
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.11.19 по 08.11.19

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 юридичний

10544/08-42 Доповідна запискаб/н
Про скоєння дисциплінарного порушення 
Маловічко Н.І.

1
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

10467/08-22 Доповідна запискаб/н
А.АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про погодження закупівлі зимових шин на 
службовий автомобіль ДП "Місцеві дороги 
Запорізької області" у 2019 році

2
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10500/08-21 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент капітального 
будівництва)
Про списання майна з балансу Департаменту 
капітального будівництва облдержадміністрації

3
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

10582/08-43 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Департамент культури)
Про відзначення працівників галузі культури

4
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10553/08-08 Депутатське звернення04-18/04-254(19
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про Рішення Комітету "Про проблеми у сфері 
організації надання медичної допомоги хворим на 
рідкісні (орфанні) захворювання та шляхи їх 
вирішення"

5
28.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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10648/08-01 Закон України160-ІХ
Про матеріальну відповідальність 
військовослужбовців та прирівняних до них осіб за 
шкоду, завдану державі

6
03.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10649/08-01 Закон України161-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
військовий обов'язок і військову службу" щодо 
удосконалення деяких питань проходження 
громадянами військової служби

7
03.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10650/08-01 Закон України162-ІХ
Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради 
України щодо планування та системності 
законотворчої діяльності Верховної Ради України

8
04.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10651/08-01 Закон України159-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту права власності

9
03.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10652/08-01 Закон України79-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення функцій із 
державного регулювання ринків фінансових послуг

10
12.09.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10653/08-01 Закон України158-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення прозорості власності провайдерів 
програмної послуги багатоканальних цифрових 
ефірних телемереж із загальнонаціональним 
покриттям

11
03.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

2



№
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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

10654/08-01 Закон України196-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про статус 
народного депутата України" та до Регламенту 
Верховної Ради України щодо припинення 
відшкодування народному депутату України 
витрат, пов’язаних з виконанням депутатських 
повноважень, у разі пропуску без поважних причин 
пленарних засідань Верховної Ради України або 
засідань комітетів Верховної Ради України

12
16.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Правові питання паперовий паперова

10655/08-01 Закон України207-ІХ
Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України щодо запровадження електронного 
документообігу, пов’язаного із законодавчим 
процесом

13
17.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10656/08-01 Закон України143-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
державного регулювання космічної діяльності

14
02.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10657/08-01 Закон України190-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо запровадження єдиного рахунку для сплати 
податків і зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування

15
04.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10658/08-01 Закон України215-ІХ
Про висновки та пропозиції до проекту Закону 
України про Державний бюджет України на 2020 
рік

16
18.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10735/08-08 Депутатський запит11/10-586
(Д. Разумков) НДУ МЕЛЬНИК П.В.
Про екологічну ситуацію в Якимівському районі

17
01.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

3



№
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10765/08-08 Депутатське звернення04-30/16-206643
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про розгляд звернення гр. Шрамко М.Р. щодо 
надання матеріальної допомоги на лікування

18
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

10511/08-08 Депутатське зверненняІІ-226
НДУ КУНИЦЬКИЙ О.О.
Про проведення перевірки щодо продажу 
лікеро-горілчаних напоїв в нічному клубі  
"PODIUM"

19
29.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

10512/08-08 Депутатське звернення13/19
НДУ КРЕЙДЕНКО В.В.
Про надання карти розчищення гідрологічного 
показника "Молочний лиман" та пропозиції з його 
порятунку

20
30.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10665/08-08 Депутатське звернення01/02
НДУ С.МІНЬКО
Про відкриття автобусного рейсу із с. 
Новоякимівка в м. Мелітополь Запорізької області

21
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10712/08-08 Депутатське звернення56/19
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про виділення замовлення на підготовку 
робітничих кадрів для Бердянського 
економіко-гуманітарного коледжу

22
07.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

10723/08-08 Депутатське звернення190
НДУ Ж. БЕЛЕНЮК
Про участь у круглому столі "Перспективи 
фізичного виховання та спорту в системі освіти 
України"

23
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10764/08-15 Лист5885.2/19/35.4
Про надання інформації щодо розподілу та 
використання медичної субвенції у 2019 році

24
04.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

10674/08-34 Лист01/11-04
ГО "ВІДКРИТИЙ СВІТ МОЛОДІ"
Про культурно-освітню поїздку до Австрії, ... 
04-10.01.2020

25
04.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

10498/08-26 Листб/н
HUACHUANG TIANYUAN INDUSTRIAL 
DEVELOPING CO., LTD
Про участь у будівництві зовнішніх мереж та 
споруд водопостачання та водовідведення селища 
Кирилівка

26
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10687/08-33 Лист1-2/2127
УСТАНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РЕСПУБЛІКИ 
БІЛОРУСЬ "МІСЬКА СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 
Про участь у змаганнях 28-31.11.2019 (с. Нарочь, 
Мінська обл.)

27
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10755/08-26 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО PER AARSLEFF A/S В 
УКРАЇНІ
Про співпрацю в рамках реалізації проєктів щодо 
водозабезпеченнята водовідведення курорту 
Кирилівка

28
08.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Заявник

10515/08-40 Листб/н
ГР. ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

29
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10673/08-40 Листб/н
ГР. ДЕМИДЮК В.І.
Про передачу в оренду земельної ділянки

30
31.10.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
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10475/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ЛИСЕНКО ТА 
ПАРТНЕРИ"
Про надання інформації щодо виділення коштів із 
резервного фонду обласного бюджету

31
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10476/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ЛИСЕНКО ТА 
ПАРТНЕРИ"
Про надання інформації щодо виділення 
паливно-мастильних матеріалів

32
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10489/08-49 Листб/н
ШУМЕЙКО І.П.
Про відповідь щодо додаткового обгрунтування до 
апеляційної скарги по справі ТОВ "Агротіс"

33
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10505/08-49 Адвокатський запит27
АДВОКАТ ГЛАДКИЙ Д.В.
Про звернення Вірченка Д.С. щодо діяльності ПАТ 
"Запорізьке кар'єроуправління"

34
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10555/08-41 Лист02-19-774
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про участь у конференції "Смарт спеціалізація: 
результат співпраці влади, бізнесу та науки" 
27-28.11.2019 (м.Київ)

35
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10565/08-22 Лист9
ТОВ "АВТОЕКСПО"
Про пропозиції на пожежну техніку

36
29.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10583/08-34 Лист01-358
ФСТ "ДИНАМО" УКРАЇНИ
Про підтримку Запорізької обласної організації 
ФСТ "Динамо" України

37
30.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10615/08-25 Лист281019-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення семінару з питань будівництва 
13-14.11.2019 (м.Київ)

38
28.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10616/08-41 Лист1511
РЕГІОНЕТ
Про матеріали до журналу "Стратегія розвитку"

39
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10630/08-22 Лист820
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

40
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10688/08-35 ЛистUKR/PRO/2019/
ООН ЖІНКИ
Про проєкт Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області до 2027 року

41
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10711/08-22 Лист349
АДВОКАТ НИКОНЕНКО О.О.
Про включення до комісії з питань будівництва 
заводу з виробництва каоліну на території 
Біляївського родовища каолінів у Вільнянському 
районі

42
30.10.2019від

№
від 07.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10722/08-38 Лист405
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь в ефірі програми "Тема Дня" 08.11.2019

43
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10725/08-40 Лист21856
РАДА БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Про скаргу ФГ "Віасан" щодо включення земельної 
ділянки з водним об'єктом до переліку для продажу 
права оренди на земельних торгах

44
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ 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

10726/08-20 Лист02-вих-1237
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Про призупинення проведення видатків по 
субвенції з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

45
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10728/08-41 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦТВУ
Про участь у грецько-українському бізнес-форумі 
25-29.11.2019 (м.Афіни)

46
07.10.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10756/08-22 Лист05.11-1
ТОВ "ПГ "СТАЛЬ"
Про обстеження промислового майданчика

47
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10757/08-22 Лист04.11-1
ТОВ "ІПК "АЛЬЯНС"
Про обстеження промислових майданчиків

48
04.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10762/08-32 Лист01/04
ТОВ "КАРГО КОНСАЛТ"
Про проведення учбових семінарів 04-05.12.2019 та 
11.12.2019

49
04.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

10763/08-28 Лист106/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про урочисті заходи до Міжнародного Дня 
волонтера (5 грудня)

50
30.10.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10766/08-22 Лист01/6-108/2019
ТОВ "ДТЕК"
Про запрошення на урочисте відкриття Орлівської 
ВЕС 15.11.2019 (с.Райнівка Приморського р-ну)

51
08.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації
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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

10661/08-43 Лист01-24
ГО "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УЧАСНИКІВ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС"
Про нагородження Кудрі Г.В.

52
01.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Посольства

10628/08-41 ЛистKiew-OB/PROT/
ПОСОЛЬСТВО АВСТРІЇ В УКРАЇНІ
Про візит Посла 19-20.11.2019 до м.Запоріжжя

53
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

10530/08-49 Ухвала908/55/17
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України" до Інзівської сільської ради 
Приморського р-ну

54
30.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10545/08-49 Указ910/1674/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про розгляд апеляційної скарги ТОВ "Агрітос"

55
29.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10639/08-49 Лист910/1956/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду про скасування розпоряджень 
голови Запорізької облдержадміністрації та 
повернення земельних ділянок ТОВ "Запорізький 
рибокомбінат"

56
31.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10760/08-49 Ухвала908/55/17
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду у справі за позовом ПАТ "НАК 
"Нафтогаз України"

57
31.10.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"
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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

10696/08-18 Лист2042-19
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом жовтня 2019 року

58
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

10474/08-17 Лист24713/0/2-19
(В. Федорчук) Про виконання п.2 розділу ІІ 
Протокольного рішення засідання Ради у справах 
осіб з інвалідністю від 27 червня 2019 №1

59
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10488/08-06 Доручення38589/0/1-19
(О. Гончарук) Про надання інформації до 
Бюджетних висновків ВРУ, схвалених постановою 
ВРУ від 18.10.19 №215-ІХ

60
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10490/08-17 Лист24805/0/2-19
(В. Федорчук) Про злочинні дії  жителів м. Київ, 
які являються власниками ТОВ «Інтер 
Авто-Трейдінг»

61
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10491/08-06 Доручення34153/1/1-19
(О. Гончарук) Про надання інформації щодо стану 
затвердження фінансових планів на 2019 та 2020 
роки

62
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10492/08-17 Лист24815/0/2-19
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про долучення до проведення Міжнародної акції 
«16 днів проти насильства» 25.11-16.12.2019

63
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10493/08-17 Лист24665/0/2-19
(Д. Улютін) Про сприяння в інформуванні 
громадськості щодо введення нової банкноти

64
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10495/08-03 Розпорядження1004-р
Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 
зв’язку з Рамковим договором між Урядом України 
та Урядом Французької Республіки щодо офіційної 
підтримки проекту з постачання питної води у м. 
Маріуполі

65
23.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10501/08-06 Доручення38744/0/1-19
(О. Гончарук) Про забезпечення сталого 
проходження опалювального сезону 2019/20 року

66
03.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10504/08-17 Лист24967/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення ПП "Шторм" щодо 
актів виконавчих робіт-послуг за будівництво та 
охорону житлового буднику № 48 по вул. 
Новокузнецька в м. Запоріжжя для працівників 
МВС

67
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10571/08-06 Доручення39074/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
щодо реалізації програм і проєктів регіонального 
розвитку 08.11.2019

68
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10576/08-06 Доручення34621/1/1-19
(О. Гончарук) Про забезпечення ефективної 
підготовки та участі національних збірних команд 
України у ХХХІІ Олімпійських та XVI 
Паралімпійських іграх 2020 року

69
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10577/08-06 Доручення33499/1/1-19
(О. Гончарук) Про додаткову потребу коштів для 
забезпечення хворих процедурою гемодіалізу

70
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10578/08-06 Доручення34136/1/1-19
(О. Гончарук) Про необхідність підготовки проєкту 
закону про затвердження Методики розрахунку 
розмірів відшкодування збитків, які заподіяні 
державі в результаті наднормативних викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

71
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10579/08-06 Доручення37119/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ЯЦИК Ю. Г.
Про припинення незаконного будівництва полігону 
твердих побутових відходів в межах міста 
Василівка

72
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10580/08-06 Доручення33423/1/1-19
(О. Гончарук) Про прискорення завершення 
будівництва мостових переходів через р.Дніпро в 
м.Запоріжжя

73
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10581/08-06 Доручення39077/0/1-19
(О. Гончарук) Про робочу поїздку Прем'єр-міністра 
України до Запорізької області 07.11.2019

74
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10589/08-06 Доручення36414/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про виконання рекомендацій слухань на тему: 
"Соціальний захист людей похилого віку"

75
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10590/08-06 Доручення39113/0/1-19
(О. Гончарук) Про підготовку Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік"

76
03.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10591/08-17 Лист25081/0/2-19
(В. Федорчук) Про звернення ТОВ "Комунтех" 
щодо погашення заборгованості за будівництво 
оборонних споруд

77
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10620/08-17 Лист25213/0/2-19
(В. Федорчук) Про забезпечення гідних умов 
проведення призову на строкову військову службу

78
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10629/08-06 Доручення37043/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про звернення Профспілки працівників охорони 
здоров'я України щодо заборгованості з виплати 
заробітної плати працівникам закладів охорони 
здоров'я

79
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10633/08-06 Доручення36994/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ КАЛЬЦЕВ В.Ф.
Про проект Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2020 рік"

80
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10634/08-17 Лист25226/0/2-19
(В. Поліщук) БОФ "МІЖНАРОДНІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ"
Про надання інформації щодо виявлення родовищ 
мінеральної або столової вод

81
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10666/08-06 Доручення33502/1/1-19
(О. Гончарук) Про виконання показників 
фінансових планів підприємствами державного 
сектору економіки за ІІ квартал 2019 року

82
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ паперовий паперова

10690/08-06 Доручення39163/1/1-19
(В. Бондаренко) Про зняття з контролю завдань, 
визначених у Протокольному рішенні від 
24.10.2017

83
07.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10691/08-06 Доручення37294/1/1-19
(О. Гончарук) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 23-26.10.2019 до м. Києва

84
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10692/08-17 Лист25436/0/2-19
(Д. Дубілет) Про рекомендації щодо оптимізації 
структурних підрозділів райдержадміністрацій

85
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10693/08-06 Доручення36194/1/1-19
(О. Гончарук) Про доцільність продовження участі 
України у Фонді E5P та внесення додаткового 
внеску

86
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10694/08-17 Лист25415/0/2-19
(В. Поліщук) Про проведення аудиту Укравтодору

87
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10743/08-06 Доручення35311/1/1-19
(О. Гончарук) Про труднощі реалізації 
повноважень у дорожній сфері

88
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10744/08-17 Лист25489/0/2-19
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо виділення додаткових коштів 
для відшкодування вартості препаратів інсуліну за 
рахунок коштів медичної субвенції

89
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10753/08-17 Лист25479/0/2-19
(Д. Улютін) ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД
Про включення представників до робочих комісій з 
формування перспективних планів для проведення 
консультацій, визначених Законом України "Про 
асоціації органів місцевого самоврядування"

90
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

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

10537/08-48 Лист1022/100-П
Про відвідування підприємства

91
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

10478/08-42 Лист5/5.1-18/11652-1
Про погодження звільнення Воловика Д.І.

92
25.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10717/08-20 Лист5/4-16/12171-19
Про звернення КП "Бердянськводоканал" щодо 
виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектора м. Бердянськ

93
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

10503/08-51 Лист8076/15
Про підключення до СЕВ ОВВ структурних 
підрозділів з питань молодіжної політики та 
фізичної культури і спорту облдержадміністрацій

94
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10547/08-37 Лист1827/32/15-19
Про проведення урочистостей до Дня української 
письменності та мови 09.11.2019 (м. Київ)

95
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10573/08-42 Лист8099/3.3
Про питання оптимізації граничної чисельності 
працівників місцевих державних адміністрацій 

96
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10746/08-38 Лист08-02/04
Про виготовлення та розмішення зовнішньої 
тематичної соціальної реклами протягом листопада 
2019 року

97
06.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10748/08-21 Лист8184/3.3
Щодо моделювання мереж надання публічних 
сервісів та послуг

98
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10749/08-34 Лист8223/11
Про надання інформації щодо моделювання 
об'єктів спортивної інфраструктури

99
08.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

15



№
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

10767/08-34 Лист02.01-11/897
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ
Про сприяння організації та проведення 
спортивно-масових заходів серед учнівської молоді 
у 2020 році

100
08.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10569/08-33 Лист25-04/44146/2-1
Про розгляд депутатського запиту Мельника П.В. 
щодо фінансування Молочанської районної лікарні

101
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10596/08-33 Лист26-04/44425/2-1
Про пропозиції щодо внесення змін до Санітарного 
регламенту для дошкільних навчальних закладів

102
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

10477/08-37 Лист7/11.2/17306-19
Про увічнення подій у Другій світовій війні

103
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10570/08-51 Лист7/13.1/17449-19
Про проведення селекторної наради щодо 
моделювання мережі надання публічних сервісів та 
послуг 08.11.2019 

104
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10594/08-42 Лист7/30/17480-19
Про надання інформації щодо функцій підрозділів 
у сфері містобудування та архітектури 

105
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10635/08-27 Лист7/30/17545-19
Про надання інформації щодо містобудівної 
документації при роботі з стратегічною 
екологічною оцінкою

106
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10659/08-19 Лист7/36/17563-19
Про проведення онлайн-наради щодо стану 
підготовки регіональних стратегій розвитку 
07.11.2019

107
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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10695/08-42 Лист7/13.3/17507-19
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 18.04.2012 № 
606"

108
05.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10719/08-51 Лист7/13.1/17651-19
Про моделі мереж надання публічних сервісів та 
послуг

109
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

10745/08-26 Лист7/29.1/16974-19
НДУ В. ІВАНОВ
Про надання інформації щодо експлуатаційних 
характеристик житлових та громадських будівель

110
25.10.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

10572/08-21 Лист3904-05/45407-0
Про Закон України "Про концесію"

111
02.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10626/08-31 Лист3801-05/45742-0
Про закупівлю послуг з харчування

112
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10751/08-21 Лист3622-06/46324
Про надання переліку центрів надання 
адміністративних послуг для забезпечення 
обладнанням

113
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10575/08-28 Лист18889/0/2-19/39
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

114
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10625/08-28 Лист19078/0/2-19/58
Про участь осіб з інвалідністю у культурному житті

115
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

17
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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

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

10496/08-37 Лист3057/02/09.2-19
Про стан виконання Плану заходів з увічнення 
пам’яті

116
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство фінансів

10587/08-20 Лист35140-05-6/2800
Про розгляд депутатського запиту НДУ Павла 
Мельника щодо продовження зарахування частини 
акцизного податку з пального

117
03.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10588/08-20 Лист05130-02-6/2820
Про розгляд депутатського запиту НДУ Павла 
Мельника щодо недофінансування основних 
напрямів кошторисно-бюджетного фінансування 
Запорізької області у 2020 році

118
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10627/08-20 Лист05110-14-6/2826
Про схвалення Урядом проекту державного 
бюджету на 2020 рік, підготовленого до другого 
читання

119
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10697/08-20 Лист07010-05-6/2836
Про надання інформації щодо залишків коштів 
освітньої субвенції

120
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

10610/08-43 Лист01/03-28/03146
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Близнюк С.Г.

121
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

18
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10567/08-20 Лист09/21-1426
Про виділення субвенції на співфінансування 
реконструкції спортивного майданчика

122
29.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10568/08-20 Лист09/21-1425
Про надання іншої субвенції на важливі соціальні 
проекти м. Дніпрорудне

123
29.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

10645/08-20 Лист02-01-21/4408
Про субвенцію з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку

124
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ 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

10479/08-08 Депутатське звернення22
ДОР БЄЛІКОВ О.Ю.
Про виділення коштів на ремонт доріг 
Чернігівського району

125
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10480/08-08 Лист25
ДОР БЄЛІКОВ О.Ю.
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 
поліклініки в смт Чернігівка

126
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10606/08-08 Депутатське звернення11
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про вирішення питання щодо забруднення 
навколишнього середовища відходами 
виробництва ПАТ "Запорізький залізорудний 
комбінат"

127
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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10709/08-08 Депутатське звернення1/2019/20-1с
ДОР ХРОЛ В.І.
Про об'єднання територіальних громад 
Василівського району Запорізької області

128
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Обласна рада

10486/08-54 Лист4566/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на співфінансування проекту 
"Будівництво мультифункціонального майданчика 
для занять ігровими видами спорту в смт 
Приазовське"

129
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10532/08-54 Лист4620/01-11
Про виділення коштів на забезпечення надання 
якісних послуг з водопостачання та водовідведення 
у смт Новомиколаївка 

130
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10533/08-54 Лист4893/01-11
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі в с.Чкалове Приазовського 
р-ну

131
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10534/08-54 Лист4759/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
адмінбудівлі з розміщенням аптечного складу КП 
"АО "Фармація" ЗОР

132
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10535/08-54 Лист4662/01-05
Про дотримання законодавства у сфері державної 
допомоги

133
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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10536/08-54 Лист4709/01-11
ФУНДАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "УКРАЇНЦІ 
ПРОТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ"
Про виділення коштів на закупівлю "алергену 
туберкульозного очищення" (туберкулінових проб) 
для Запорізької області

134
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10540/08-54 Лист4568/01-11
ГАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію споруд 
водозабору

135
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10541/08-54 Лист4569/01-11
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про погашення заборгованості за виконані 
будівельні роботи з реконструкції водопроводу в 
с.Дружелюбівка Вільнянського р-ну

136
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10542/08-54 Лист4622/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про фінансування заходів, спрямованих на 
додержання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту

137
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10543/08-54 Лист4920/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на реалізацію проєктів з 
будівництва та реконструкції об'єктів у 
Приазовському районі

138
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10601/08-54 Лист4862/01-11
КЗ ВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення коштів на утеплення приміщення 
закладу

139
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10602/08-54 Лист4845/01-11
Про виділення коштів на фінансування 
природоохоронних заходів

140
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10603/08-54 Лист4882/01-11
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування утримання районної бібліотеки 
та музичної школи № 4

141
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10604/08-54 Лист4810/01-11
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт дороги

142
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10605/08-54 Лист4950/01-18
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про зміни у медичній реформі стосовно 
функціонування фельдшерсько-акушерських 
пунктів у сільській місцевості

143
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10644/08-54 Лист4661/01-11
КУ "ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про фінансування в 2020 році на надання медичної 
допомоги

144
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10669/08-54 Лист4886/01-27
Про проведення фахової майстерні на тему: "Стан 
та перспективи реформування вторинної ланки 
медицини" 13.11.2019

145
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10714/08-54 Лист4918/01-11
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водопостачання

146
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10720/08-54 Лист4997/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для забезпечення хворих 
методом гемодіалізу

147
06.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10721/08-08 Депутатське звернення466
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків та рекомендацій щодо 
затвердження обсягу субвенції на 2019 рік

148
31.10.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

10715/08-26 Лист69002.2.2-Сл-14
Про проведення пусконалагоджувальних робіт 
14.11.2019

149
07.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10472/08-22 Лист001-068/18080
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

150
30.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10473/08-22 Лист001-068/18082
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

151
30.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10513/08-22 Лист001-068/18167
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

152
31.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10514/08-22 Лист001-068/18260
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

153
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10528/08-22 Лист001-065/18133
Про надання копій документів щодо безпечного 
відключення електроживлення ТОВ "ЗТМК"

154
30.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10592/08-22 Лист006-058/18309
Про підписання Протоколів відкритого 
обговорення проєкту Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" на 2020 рік

155
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10622/08-22 Лист001-068/18308
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

156
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10681/08-40 Лист001-30/18478/4
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
с. Новополтавка

157
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10682/08-40 Лист001-30/18478/2
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
смт. Чернігівка, пров. Ключовий, 1г

158
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10683/08-40 Лист001-30/18478
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
смт.Чернігівка, вул. Рєпіна, 31б

159
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10684/08-40 Лист001-30/18478/3
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
с. Богданівка

160
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10609/08-40 Лист11/2064054
Про надання інформації щодо дозволу на 
складання проекту землеустрою

161
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10564/08-22 Лист1/05-а-0091
Про підтримку єдиного вітчизняного виробника в 
Україні силових трансформаторів

162
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10670/08-22 Лист1/05-а-0095
Про підтримку єдиного вітчизняного виробника 
трансформаторів в Україні

163
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10699/08-21 Лист1/38-319
Про передачу об'єктів незавершеного будівництва

164
05.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

10718/08-20 Лист01.02/2372
Про виділення коштів на утримання пересувної 
лабораторії моніторингу довкілля у 2020 році

165
29.10.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

10716/08-22 Лист01-1/657
Про надійність режиму мережі 150 кВ

166
07.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10759/08-49 Лист28-23/24298
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду міста Києва у справі № 910/8271/19 від 
15.10.2019

167
06.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

10481/08-26 Лист13/1762
Про отримання акту готовності до роботи в 
осінньо-зимовий період

168
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10727/08-29 Лист01-02/1798
Про укладання договору щодо раннього виявлення 
загрози виникнення надзвичайних ситуацій

169
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Запорізька обласна організація Українського товариства 
мисливців і рибалок

10552/08-40 Лист60/01
Про погодження на користування мисливськими 
угіддями

170
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10502/08-22 Лист01/250
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

171
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10518/08-39 Лист2564/2900
ВП "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ"
Про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин

172
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10558/08-40 Лист19
ТОВ "ПРОБА-СК-ДОР"
Про видання розпорядження щодо затвердження 
технічної документації із землеустрою

173
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10613/08-25 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про погашення заборгованості за виконання робіт з 
будівництва водопроводу в с.Дружелюбівка

174
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10632/08-42 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА АСОЦІАЦІЯ 
ФЕРМЕРІВ
Про залишення на посаді голови Запорізької 
райдержадміністрації Васюка А.Г.

175
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10667/08-40 Лист04-11/19
ТОВ "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання дозволу на суборенду земельних 
ділянок

176
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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10675/08-22 Лист2588
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

177
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10706/08-26 Лист01/2998
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про реконструкцію магістрального водоводу в 
м.Дніпрорудне

178
07.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10732/08-40 Лист1341
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки 

179
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10733/08-40 Лист1340
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки 

180
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10469/08-40 Лист1/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

181
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10470/08-40 Лист2/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

182
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10471/08-40 Лист3/10
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

183
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10497/08-22 Лист0096
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про проблемні питання підприємства

184
01.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10521/08-21 Лист142-Р
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про участь у засіданні 14.11.2019

185
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10523/08-40 Лист239
ТОКМАЦЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД" 
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

186
28.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10524/08-40 Лист240
ТОКМАЦЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД" 
Про дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою

187
28.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10554/08-23 Листб/н
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГРАНОЗАН"
Про включення до переліку претендентів, які 
мають намір отримати часткове відшкодування 
вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

188
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10598/08-40 Лист104/0435
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про акт прийому-передачі земельної ділянки для 
ведення рибогосподарської діяльності

189
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10599/08-40 Лист105/0436
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про акт прийому-передачі земельної ділянки для 
ведення рибогосподарської діяльності

190
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10600/08-40 Лист106/0437
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про акт прийому-передачі земельної ділянки для 
ведення рибогосподарської діяльності

191
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10638/08-44 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА 
"РУТЕНІЯ-ОДЕСА"
Про виплату компенсацій за квартири

192
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

10643/08-40 Лист01-11/19
ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про надання дозволу на суборенду земельних 
ділянок

193
02.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10668/08-38 Лист369
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ"
Про участь у радіопрограмі, присвяченій розвитку 
виноградарства, виноробства та садівництва 
08.11.2019

194
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10703/08-40 Лист1131/01-20р
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про внесення змін до договорів оренди землі

195
05.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Автогосподарство" ЗОР

10671/08-22 Лист417
Про виконання робіт з перевезення голови 
облдержадміністрації

196
04.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10538/08-43 Листб/н
ЗМГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Рожнова О.О.

197
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10566/08-37 Лист052
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про участь у відкритті змагань 10.11.2019 
(м.Запоріжжя)

198
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10641/08-37 Лист004-10/19
ГО "ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про проведення соціальної акції "Нове життя 
Хортиці" 09.11.2019

199
20.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

29
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10509/08-26 Лист6061
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про погашення заборгованості по пільгам

200
31.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10647/08-40 Лист494
КП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "КОНТАКТ" 
ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

201
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10662/08-21 Лист67
КП "НАДІЯ" НОВОМИКОЛАЙВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ
Про передачу екскаватора-навантажувача до 
спільної власності територіальної громади

202
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10702/08-26 Лист19
КП "ДОБРОБУТ" НОВОВАСИЛІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про видачу ліцензії на централізоване 
водопостачання

203
05.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10705/08-40 Листб/н
КП "СЕЛИЩНЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО "ДЖЕРЕЛО"
Про погодження паспорта водного об'єкта

204
07.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Редакції газет

10642/08-43 Лист147
ТОВ "ГАЗЕТА "МИГ"
Про нагородження Чуприни Г.О. (та інші)

205
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

10640/08-49 Лист335/9383/19
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про копію рішення суду від 30.10.2019 у справі за 
позовом Литвиненка В.П.

206
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

30
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10556/08-20 Лист6955
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про своєчасне фінансування видатків

207
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10607/08-33 Лист6980
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про закупівлю витратних матеріалів для пацієнтів, 
хворих на ниркову недостатність

208
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10623/08-43 Лист584/01-05
КУ "СТМО "ДИТИНСТВО" ЗОР
Про нагородження Чуєва С.В.

209
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10631/08-33 Лист6992
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про перерозподіл медичного обладнання

210
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

10550/08-43 Лист73
СДЮСШОР "СПАРТАК"
Про присвоєння почесного звання Жильцовій Т.В.

211
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10585/08-43 Лист1021
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про присвоєння почесного звання Захаріній Є.А.

212
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

10593/08-40 Лист15/4635
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про надання документів для отримання згоди на 
відновлення меж земельної ділянки

213
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10663/08-40 Лист365
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про затвердження документації із землеустрою

214
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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10700/08-43 Лист35-113/4209
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Кучерук Р.І. (та інші)

215
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10729/08-32 Лист01.01-22/2072
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної освіти" ЗОР

216
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

10741/08-20 Лист01/328
КЗ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА І-ІІІ СТ. "ТАЛАНТ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі навчального закладу

217
06.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10768/08-32 Лист62-01/1123
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення замовлення на підготовку 
робітничих кадрів для Бердянського 
економіко-гуманітарного коледжу

218
08.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Рівненська ОДА

10519/08-22 Лист7447/0/01-48/19
Про проведення Західноукраїнського форуму 
"Розвиток та безпека місцевих доріг" 05.12.2019 
(с.Велика Омеляна)

219
25.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Черкаська ОДА

10731/08-35 Лист02/12-01-15/519
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Про вибуття вагітної Попової Г.В.

220
06.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України
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10485/08-16 Лист04-01/2656
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про стан якості пасажирських перевезень

221
29.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10636/08-16 Лист04-01/2700
С.Трофімов) Про зняття з контролю завдань, 
визначених у Протокольному рішенні від 
24.10.2017

222
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10680/08-16 Лист43-01/684
(Ю.Костюк) Про надання інформації щодо 
наявності наркозно-дихальних апаратів "Leon"

223
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10734/08-16 Лист04-01/2715
(С. Трофімов) ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про скаргу на дії посадових осіб Вільнянської 
райдержадміністрації щодо земельних ділянок ТОВ 
"Біляївський збагачувальний комбінат"

224
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10736/08-16 Лист04-01/2719
(С. Трофімов) ГО "АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ"
Про включення представників Асоціації до 
обласного штабу із протидії аграрному рейдерству

225
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10737/08-16 Лист04-01/2704
(С. Трофімов) ГО "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Про скаргу на дії Слепян Е.В.

226
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Правові питання паперовий паперова

10738/08-16 Лист04-01/2717
(С. Трофімов) ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРПРИРОДА"
Про використання житлової вулиці Козака Бабури 
для проїзду транспорту в м.Запоріжжі

227
05.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10677/08-20 Лист01-28/1111
Про фінансування капітального ремонту 
Степногірської головної каналізаційної насосної 
станції

228
05.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

10531/08-49 Лист01.1-16/0414
Про письмове заперечення щодо визнання дій 
протиправними за позовом Подорожко Н.М. до 
Великобілозерської РДА

229
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

10619/08-20 Лист0255/01-10
Про фінансування природоохоронних заходів у 
2020 році

230
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10468/08-36 Лист01-26/0764
Про перерозподіл коштів на грошову компенсацію 
на придбання житла для дітей-сиріт

231
25.11.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

10624/08-43 Лист01-18/0775
Про нагородження Каліновської К.М. (та інші)

232
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10672/08-20 Лист02-39/0465
Про виділення додаткових коштів для забезпечення 
інсуліном хворих на цукровий діабет

233
29.10.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10698/08-43 Лист01-01-25/0714
Про нагородження Булавінова А.А. (та інші)

234
04.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація
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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

10612/08-43 Лист01-23/556
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Скортун Л.П.

235
29.10.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

10526/08-42 Доповідна записка11-09/0476
Про надання роз'яснень щодо попередження 
працівників про наступне вивільнення або зміну 
істотних умов праці

236
31.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

10557/08-42 Лист14-09/0484
Про погодження надання додаткової оплачуваної 
відпустки у зв'язку з навчанням Дудукалову В.С.

237
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

10710/08-08 Депутатське звернення10/12/2019-1с
Про об'єднання територіальних громад 
Василівського району Запорізької області

238
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Приазовська райрада

10508/08-26 Лист185/01-28
Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту трубопроводу в с. Володимирівка 
Приазовського р-ну

239
31.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10708/08-08 Лист188/01-37
Про недопущення зняття мораторію на продаж 
землі без відповідного законодавчого забезпечення 
питання функціонування ринку землі

240
04.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

10510/08-08 Депутатське звернення01-19/290
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про капітальний ремонт місцевих доріг на 
території Розівської селищної ради

241
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

10520/08-30 Лист1067
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про добровільне приєднання територіальних 
громад

242
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10527/08-33 Лист1709/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання інформації щодо додаткової потреби у 
забезпеченні службовим автотранспортом

243
29.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

10586/08-27 Лист553
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

244
05.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10621/08-22 Лист01-20/1627
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про ремонт доріг місцевого значення 

245
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10637/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ТЕРПІННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
КЛОЧКО В.А.
Про незаконне використання комунальних земель 
СБК "Дружба"

246
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10713/08-22 Лист02-29/1645
ВОЗДВИЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт дороги О081238 Верхня Терса - 
Воздвижівка

247
24.10.2019від

№
від 07.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10754/08-08 Депутатське звернення247
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення газопостачання у КЗ "НВК 
"Новоолексіївська ЗОШ І-ІІІ ст."

248
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

10758/08-43 Лист01/69-869
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Світлицької О.В.

249
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

10739/08-42 Доповідна записка48д/04-01
Про преміювання О.Баранової за жовтень 2019 
року

250
08.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10740/08-42 Доповідна записка49д/04-01
Про встановлення надбавки О.Барановій у 
листопаді 2019 року

251
08.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

10499/08-51 Лист08/675
Про актуалізацію програмного забезпечення

252
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

10525/08-48 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до розпорядчих документів 
облдержадміністрації

253
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10611/08-28 Доповідна запискаб/н
Про поселення до психоневрологічних інтернатів 
області

254
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності

10707/08-28 Доповідна запискаб/н
Про проблемні питання реалізації Угоди про 
співпрацю між облдержадміністрацією та 
Міністерством з питань тимчасово окупованих 
територій...від 10.04.2018 № 5-2018

255
07.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10487/08-20 Лист07.3-08/7819
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

256
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10539/08-20 Лист07.3-08/7856
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюдждетними коштами

257
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10676/08-20 Лист07.3-08/8209
Про направлення копій Протоколів щодо 
порушення бюджетного законодавства

258
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

10608/08-19 Лист02/7-17/5033
Про включення розділу до проекту регіональної 
стратегії розвитку 

259
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10618/08-46 Лист1258/01/08-2019
Про консервацію посилених блокпостів

260
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

10551/08-19 Лист10.1-03/1599/05-
Про надання статистичної інформації щодо 
автоперевізників

261
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10701/08-28 Лист15-13/1596/05-1
Про працевлаштування звільнених працівників

262
04.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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10595/08-46 Лист12.1-19/7557
Про сприяння в реалізації проєкту "Я маю право!"

263
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10685/08-49 Рішення908/1724/19
Про рішення суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

264
16.10.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

10614/08-44 Лист01-14/194
Про участь у п'ятому пленарному засіданні Ради 
28.11.2019

265
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

10660/08-40 Лист23-Ф
Про надання пропозицій щодо впровадження ринку 
землі

266
01.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10584/08-43 Лист18/01-868
Про нагородження Зубова О.В.

267
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

10482/08-49 Лист22ц/807/1363/19
Про надання копії постанови колегії суддів судової 
палати з розгляду цивільних справ від 22.10.2019

268
28.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10686/08-49 Лист22-ц/807/2558/1
Про виклик до суду на 18.12.2019

269
31.10.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10617/08-48 Лист446/пр
Про виділення коштів на перевезення 
військовослужбовців до навчальних пунктів

270
05.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10522/08-21 Лист142-Р
Про зміни у законодавстві України щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та послуг

271
31.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10529/08-49 Лист280/5091/19/478
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
провадження в адміністративній справі та виклик 
до суду на 20.11.2019

272
29.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10559/08-49 Ухвала280/5188/19
Про визнання дій протиправними за позовом ПрАТ 
"Запорізький залізорудний комбінат"

273
28.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10506/08-46 Лист215/09-2019
К.-ДНІПРОВСЬКЕ ВП ГУНП
Про надання інформації щодо укладання договорів 
з ТОВ "Літос"

274
23.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10664/08-40 Лист6/1-3779/нв-19
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою

275
04.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10704/08-40 Лист2257/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

276
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10742/08-28 Лист9-ЗОДА
ВІДДІЛ МІНІСТЕРСТВА ВЕТЕРАНІВ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про включення до обласних програм видатків на 
стоматологічні послуги ветеранам війни

277
06.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Прокуратура
40
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10678/08-46 Лист36-1542вих.-19
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про вжиття заходів щодо припинення права 
власності на земельні ділянки гр. Ітунгула В.Ф. (та 
інші)

278
04.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10679/08-46 Лист37/1-1697-вих.19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо передачі земельної 
ділянки гр. Лісун О.П.

279
04.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10516/08-46 Лист05/3-881вих-19
Про порушення вимог ст. 59 Закону України "Про 
запобігання корупції"

280
31.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

10752/08-40 Лист16551/41/32/01-2
Про надання Витягу з Державного кадастру щодо 
земельної ділянки

281
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10507/08-46 Лист59/6/3-1505
Про розгляд звернення щодо листа ПрАТ 
"Запоріжавтотранс"

282
30.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10560/08-46 Лист59/3/3-1639нт
Про надання інформації стосовно Бурлака А.А. (та 
інші)

283
28.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10561/08-46 Лист59/3/3-1638нт
Про надання інформації стосовно Бурлака А.А. (та 
інші)

284
28.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10562/08-46 Лист59/3/3-1581нт
Про надання інформації стосовно Власенка В.В. (та 
інші)

285
17.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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10563/08-46 Лист59/3/3-1657нт
Про надання інформації стосовно Майсурадзе Г.В. 
(та інші)

286
31.10.2019від

№
від 05.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10483/08-07 Постанова1940
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються сільськими, 
селищними, міською виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад під час 
проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міської рад об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міського 
голів 22 грудня 2019 року

287
30.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10484/08-07 Постанова1941
Про кількість одномандатних виборчих округів, що 
утворюються сільськими, селищними виборчими 
комісіями для організації додаткових виборів 
депутатів сільських, селищних рад 22 грудня 2019 
року

288
30.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10517/08-07 Постанова1943
Про доручення органам ведення Державного 
реєстру виборців знищити зайві записи Державного 
реєстру виборців у зв’язку з виявленням випадків 
кратного включення виборця до Державного 
реєстру виборців

289
30.10.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

10724/08-45 Лист21-38-8575
Про проведення навчання членів територіальних та 
дільничних виборчих комісій 18-27.11.2019 та 
11-20.12.2019

290
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

10730/08-48 Лист300/2/0/3179
Про участь у конференції з питань 
військово-патріотичного виховання дітей та молоді 
15-16.11.2019 (м.Київ)

291
04.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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Державна податкова служба України

10747/08-20 Лист2100/5199-00-06
Про надання фінансових планів

292
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10750/08-29 Лист16-15971/162
Про віднесення суб'єктів господарювання та міст 
до відповідних категорій і груп цивільного захисту

293
07.11.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

10549/08-29 Лист02-15699/162
Про щорічну звірку елетронного обліку захисних 
споруд цивільного захисту

294
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10646/08-29 Лист16-15821/163
Про проведення комплексної перевірки систем 
оповіщення 21-22.11.2019

295
06.11.2019від

№
від 06.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10689/08-20 Лист2792/7/6.1-4
Про розподіл додаткового обсягу субвенції на 
будівництво та ремонт доріг

296
06.11.2019від

№
від 07.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10548/08-22 Лист124-01/17/5-19
Про надання інформації щодо інвестиційних 
проєктів та заявок до Фінсько-українського 
трастового фонду

297
04.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10574/08-22 Лист126-01/18/5-19
Про надання інформації для розрахунку 
середньозважених тарифів

298
04.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України
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10761/08-42 Лист1/15-12-773
Про надання інформації щодо випускників 
Національної академії

299
31.10.2019від

№
від 08.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

10597/08-41 Лист2790/02.0-7.1
Про запрошення на українсько-чеський 
бізнес-форум 19.11.2019 (м.Київ)

300
01.11.2019від

№
від 05.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

10494/08-37 Лист
Про формування антикризових патріотичних 
програм в Запорізькій області відродження 
міжнародного визнання ролі українського народу у 
зламі хребта нацизму та забутого героїзму нашого 
народу в часи Другої світової війни

301
31.10.2019від

№
від 01.11.2019
№ паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

10546/08-33 Лист21120/11-15-19
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про проведення зустрічі 06.11.2019 (м. Дніпро)

302
01.11.2019від

№
від 04.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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