
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.11.19 по 15.11.19

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 загальний

11011/08-14 Доповідна запискаб/н
Про стан виконання документів з земельних питань

1
15.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання документообігу апарату 

облдержадміністрації
паперовий паперова

Заступники голови ОДА

10769/08-20 Доповідна запискаб/н
М.КУДЕРЧУК (Департамент охорони здоров`я)
Про внесення питання щодо змін до обласного 
бюджету на розгляд сесії обласної ради 

2
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10817/08-19 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про визначення пріоритетного напрямку розвитку 
регіону на засадах смарт-спеціалізації в рамках 
розробки проєкту Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2027 року...

3
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10938/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ (Департамент промисловості)
Про здійснення габаритно-вагового контролю 
транспортних засобів Управлінням 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області

4
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10954/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про надання дозволу на відрядження В. Мороко 
15.11.2019 до м.Києва

5
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Керівник апарату ОДА



№
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

10880/08-20 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Управління містобудування)
Про надання пропозицій щодо збільшення видатків 
для підготовки проєкту "Програми 
матеріально-технічної підтримки діяльності органів 
виконавчої влади в Запорізькій області на 
2020-2022 роки"

6
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10770/08-01 Закон України242-IX
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Малайзії про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи та 
Протоколу до неї

7
30.10.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10771/08-01 Закон України229-IX
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Сполучених Штатів Америки для 
поліпшення виконання податкових правил й 
застосування положень Закону США "Про 
податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)

8
29.10.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10772/08-01 Закон України208-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення законодавства у сфері поводження з 
радіоактивними відходами

9
17.10.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10773/08-01 Закон України265-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2019 рік"

10
31.10.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10774/08-01 Закон України193-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" та деяких законів 
України щодо діяльності органів суддівського 
врядування

11
16.10.2019від

№
від 11.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

2



№
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

10775/08-01 Закон України141-IX
Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо деяких питань функціонування 
авторизованих економічних операторів

12
02.10.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

10776/08-01 Постанова266-IX
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Земельна реформа: вітчизняна модель обігу 
земель сільськогосподарського призначення"

13
01.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10807/08-08 Депутатське звернення04-11/16-120
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь у парламентських слуханнях щодо 
земельної реформи 04.12.2019

14
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10928/08-08 Депутатське звернення04-15/12-307
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про звернення ГО "Антикорупційний рух воїнів 
АТО" щодо процесу розширення Приазовського 
національного природного парку

15
08.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Народні депутати України

10867/08-08 Депутатське звернення183/11-19-6
НДУ А. ШКРУМ
Про надання інформації щодо скорочення 
чисельності працівників районних державних 
адміністрацій

16
06.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10906/08-08 Депутатське звернення17/11-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про виділення коштів на здійснення заходів, 
пов'язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайної ситуації на самопливному 
каналізаційному колекторі в м.Бердянськ

17
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

10907/08-08 Депутатське звернення56/19
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про виділення регіонального замовлення на 
підготовку робітничих кадрів на 2020 рік для 
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу

18
07.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

10820/08-44 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про порушення чинного законодавства при викупі 
Івановим Д.Ю. земельних ділянок для ТОВ "БЗК"

19
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10821/08-44 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про існуючі обмеження на плановій території в 
Детальному плані, зміни контуру майбутнього 
кар`єру на території Вільнянського району

20
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10822/08-44 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про неврахування думки громадськості у питанні 
розміщення кар`єру та фабрики на території 
Вільнянського району

21
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10823/08-44 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про порушення чинного законодавства при надані 
в оренду Івановим Д.Ю. земельних ділянок для 
ТОВ "БЗК"

22
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10824/08-44 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про порушення чинного законодавства при 
передачі в оренду для ТОВ "БЗК" земельної 
ділянки ГУ ДЗК у Запорізькій області

23
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10825/08-44 Листб/н
ГО "ВОЛЬТЕРРА"
Про перелік проблемних питань щодо реалізації 
інвестиційного проекту ТОВ "БЗК"

24
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Закордонні організації та фірми

10831/08-41 Лист275
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ) GMBH
Про реалізацію проекту "Розвиток Соціальної 
інфраструктури у зв'язку із збільшенням кількості 
ВПО" в Запорізькій області

25
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10882/08-41 Листб/н
ORU FOGAR
Про запрошення на зустріч в Сантьяго 01.12.2019 
(Чилі)

26
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10810/08-32 Лист11-021
USAID "ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО 
СЕКТОРУ"
Про презентацію комплекту навчальних матеріалів 
з курсу "Фінансова 
грамотність.Фінанси.Що?Чому?Як?"

27
04.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

10815/08-40 Листб/н
ГР. ЧУЙКО В.П.
Про припинення дії договору водного об`єкту

28
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10828/08-22 Лист01/373
ТОВ "ДТЕК ВДЕ"
Про запрошення на урочисте відкриття Орлівської 
ВЕС 15.11.2019 (с.Райнівка Приморського р-ну)

29
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10830/08-33 Лист01-17/01-12/283
ДЗ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САНАТОРІЙ 
"ПРИМОРСЬКИЙ"
Про посилення контролю за розподілом путівок для 
хворих на туберкульоз

30
05.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10839/08-39 Лист24/11
ТОВ "СКБ-XXI"
Про співпрацю з місцевими виробниками 
промислового обладнання щодо технології та 
сортування твердих побутових відходів

31
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10840/08-23 Лист19/11-21
ДП "ГРІНЕНЕРГО"
Про реалізацію програм розвитку та підтримку 
галузі рослинництва та послуги зі збуту зернових, 
олійних культур

32
08.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

10842/08-39 Лист041119-01
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення тренінгу "Підготовка та складання 
екологічної звітності на підприємстві. Галузеві 
особливості, практичні поради" 27.11.2019 у м. 
Києві

33
04.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10843/08-39 Лист041119-02
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ"
Про проведення навчання "Поводження з 
відходами на підприємстві" 26.11.2019 у м. Києві

34
04.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10865/08-40 Лист382-11/19
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про укладання додаткових угод до договорів 
оренди землі

35
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10903/08-31 Лист206/2954/05
ДП "ПРОЗОРРО"
Про електронний каталог PROZORRO MARKET

36
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10930/08-40 Лист01/5918
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про надання згоди на передачу земельних ділянок

37
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ 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

10975/08-22 Лист17-10/100
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ 
УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо місць стоянок 
маломірних суден у Запорізькій області

38
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10992/08-42 Лист03-10-6-658
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про підвищення кваліфікації державних 
службовців 03-05.12.2019 (м.Дніпро)

39
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

10986/08-42 Лист2133-19
Про відрядження працівників КУ "Запорізький 
обласний контактний центр" ЗОР 20-21.11.2019 до 
м.Києва

40
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

10790/08-06 Доручення39919/0/1-19
(О. Гончарук) Про надання інформації за 
результатами селекторної наради з питань 
реалізації програм і проєктів регіонального 
розвитку від 08.11.2019

41
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10799/08-06 Доручення39517/1/1-19
(О. Гончарук) Про відрядження голови 
облдержадміністрації 08-10.112019 до м. Києва

42
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10846/08-17 Лист25919/0/2-19
(Д. Улютін) Про фінансування діяльності 
Оріхівської районної ради Запорізької області

43
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ 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

10847/08-06 Доручення36003/1/1-19
Про здійснення контролю за використанням 
цільових коштів (субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам), які спрямовуються регіонам 
на розвиток освітнього середовища

44
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10848/08-17 Лист25851/0/2-19
(В. Федорчук) Про лист ТОВ «Комунтех» від 
30.10.2019 вих. № 112 щодо погашення 
заборгованості перед товариством за проведені 
роботи з обладнання фортифікаційних споруд на 
території Донецької області

45
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10849/08-17 Лист25921/0/2-19
(Д. Улютін) ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ УКРАЇНИ
Про законопроєкт щодо повної загальної середньої 
освіти

46
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10852/08-03 Постанова918
Деякі питання здійснення виплат працівникам 
бюджетних установ

47
03.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10853/08-17 Лист25953/0/2-19
(Д. Улютін) Про підготовку проєктів регіональних 
стратегій розвитку

48
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10854/08-17 Лист25789/0/2-19
(В. Бондаренко) Про спрощення доступу 
громадськості до орієнтовних планів органів 
виконавчої влади

49
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

10855/08-06 Лист39502/1/1-19
(О. Гончарук) АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про перерахування субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

50
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ 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
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документа

10856/08-06 Доручення35559/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 
Закону України "Про стандартизацію"

51
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10875/08-06 Доручення40120/0/1-19
(О. Гончарук) Про приведення 
нормативно-правових актів у відповідність із 
Законом України "Про внесення зміни до Закону 
України "Про приватизацію державного і 
комунального майна"

52
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

10876/08-17 Лист25967/0/2-19
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо 
відповідності посад керівників територіальних 
органів

53
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10877/08-17 Лист25987/0/2-19
(В. Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у жовтні 2019 року

54
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10900/08-06 Доручення39035/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ КОРЯВЧЕНКОВ Ю.В.
Про перевірку виконання розпорядження КМУ від 
05.06.2019 №56-р "Про затвердження Плану 
заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 
Державної політики щодо наркотиків на період до 
2020 року"

55
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10901/08-17 Лист26064/0/2-19
(Д. Улютін) ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про недопущення зняття мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення

56
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10943/08-17 Лист26131/0/2-19
(В. Федорчук) Про оголошення 2020 року Роком 
охорони культурної спадщини

57
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10944/08-06 Доручення39753/1/1-19
(Д. Кулеба) МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР СПРИЯННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦТВУ
Про участь у грецько-українському бізнес-форумі 
25-29.11.2019 (м.Афіни)

58
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

10961/08-06 Доручення36699/1/1-19
(О. Гончарук) Про порушення у сфері 
використання державних ресурсів

59
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10964/08-17 Лист26308/0/2-19
(В. Поліщук) Про резолюцію учасників 
Всеукраїнського семінару "Відновлення державних 
і регіональних програм поліпшення житлових умов 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи"

60
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10965/08-06 Доручення36231/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення змін до Закону 
України "Про публічні закупівлі' та деяких інших 
законодавчих актів України щодо вдосконалення 
публічних закупівель

61
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

10966/08-06 Доручення37476/1/1-19
(Д. Кулеба) Про правову урегульованість питання 
укомплектування запасних пунктів управління 
обслуговуючим персоналом на воєнний час за 
рахунок призову із запасу військовозобов'язаних

62
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10967/08-06 Доручення36609/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту права 
власності

63
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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10988/08-17 Лист26448/0/2-19
(В. Поліщук) Про виділення коштів з державного 
резервного фонду на здійснення заходів, пов'язаних 
із запобіганням надзвичайної ситуації на 
самопливному каналізаційному колекторі та 
напірному трубопроводі у м. Бердянську

64
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11002/08-17 Лист19-15/729
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

65
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11003/08-17 Лист19-15/732
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

66
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11004/08-17 Лист19-15/733
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

67
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11013/08-17 Лист26516/0/2-19
(В. Федорчук) ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погашення заборгованості за будівництво 
інженерних споруд

68
15.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

10911/08-34 Лист134
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ СПОРТУ УКРАЇНИ
Про проведення змагань з вільної греко-римської 
боротьби 25-27.11.2019 (м.Київ)

69
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10925/08-22 Лист268
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВТОРИННИХ 
МЕТАЛІВ
Про участь у конференції "Український ринок 
металобрухту: практичні аспекти та сучасні 
виклики" 12.12.2019 (м.Київ)

70
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

НАК "Нафтогаз України"

10818/08-22 Лист23-6227/1.17-19
Про газопостачання

71
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

10872/08-20 Лист01/31-10104
Про виділення коштів на добудову підвідних 
газопроводів 

72
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10859/08-22 Лист3515/47/14-19
Про проведення форуму з питань перевезення 
пасажирів 09.12.2019 м.Київ

73
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

10802/08-37 Лист1894/19-2/15-19
Про культурно-освітню поїздку з проведення 
міжнародного семінару "Північноєвропейський 
досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, 
охорони здоров'я та соціальної політики" 
9-18.08.2020

74
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10850/08-37 Лист1896/19-2/15-19
Про організацію Міжнародної 
культурно-просвітницької поїздки "Різдвяні 
канікули" 04-10.01.2020

75
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10942/08-38 Лист12-06/04
Про розміщення соціальної реклами 20-29.11.2019

76
12.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

10962/08-34 Лист8343/5.4
Про підготовку моделі мереж надання публічних 
сервісів та послуг

77
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10987/08-38 Лист12-13/04
Про розміщення соціальної реклами 19-25.11.2019

78
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11019/08-37 Лист7/18-5/64-19
Про робочу зустріч з представниками офісу Ради 
Європи в Україні 16-17.12.2019

79
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10981/08-32 Лист1/9-706
Про проведення Форуму учасників всеукраїнського 
пілотного експерименту НУШ 28.11.2019 (м.Київ)

80
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

10844/08-19 Лист7/36/17782-19
Про причину відсутності профільного заступника 
голови облдержадміністрації на онлайн-нараді 
07.11.2019

81
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10851/08-19 Лист1/36/14649-19
Про підготовку регіональних стратегій розвитку

82
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10870/08-19 Лист7/19.2/17874-19
Про надання пропозицій щодо розподілу залишку 
коштів державного фонду регіонального розвитку 
та участь у засіданні комісії 14.11.2019 (м. Київ)

83
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10908/08-19 Лист7/19.2/17934-19
Про проведення засідання Комісії для оцінки та 
відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку 15.11.2019 (м.Київ)

84
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10936/08-25 Лист7/19.7/17985-19
Про надання проектної документації щодо 
будівництва амбулаторій

85
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання капітального будівництва 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

10937/08-20 Лист7/19.7/18048-19
Про надання пропозицій по 
розподілу/перерозподілу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості

86
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10939/08-20 Лист7/19.2/18040-19
Про розподіл коштів державного фонду 
регіонального розвитку

87
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10941/08-27 Лист7/14.3/18001-19
Про надання інформації щодо містобудівної 
документації

88
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10960/08-19 Лист7/19.4/18078-19
Про надання переліків проєктів державного фонду 
регіонального розвитку

89
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11015/08-20 Лист7/19.4/18161-19
Про співфінансування проєктів з розвитку системи 
охорони здоров'я у сільській місцевості

90
15.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10845/08-35 Лист19318/0/2-19/37
Про стан забезпечення житлом дітей-сиріт у 2019 
році

91
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10898/08-28 Лист19401/0/2-19/19
Про проведення селекторних нарад з питань 
моделювання мереж публічних сервісів та послуг 
13.11.2019, 18.11.2019, 21.11.2019

92
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

10899/08-36 Лист19407/0/2-19/37
Про проведення селекторної наради з питань 
надання субвенції на будівництво житла для 
дітей-сиріт 19.11.2019

93
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10902/08-42 Лист19337/0/2-19/52
Про виплату грошової компенсації за 
невикористані дні щорічних відпусток із фонду 
оплати праці, затвердженого на 2019 рік

94
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11016/08-28 Лист19646/0/2-19/39
Про направлення копії наказу щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

95
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

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

10803/08-37 Лист3278/04/09.2-19
Про меморіальні дошки

96
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10804/08-37 Лист3282/04/09.2-19
Про надання інформації щодо пам’ятників

97
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10878/08-37 Лист3059/02/09.2-19
Про надання інформації щодо заходів з підготовки 
та відзначення у 2019 році Дня пам'яті та 
примирення

98
31.10.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10985/08-28 Лист22/7/0-4189-19
Про проведення робочої зустрічі 22.11.2019 
(м.Запоріжжя)

99
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

10993/08-45 Лист09103-19/03260
Про додаткову потребу в виборчих скриньках для 
голосування

100
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10811/08-22 Лист02-51/901-4
Про надання інформації щодо діяльності 
підприємств-перевізників

101
04.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ 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
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11023/08-20 Лист02-35/934-3
Про співфінансування проектів

102
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

10782/08-40 Лист1541/03-06
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

103
06.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

10958/08-20 Лист2912/21-15
Про спільне звернення щодо виділення коштів на 
виплату заробітної плати та матеріальної допомоги 
на оздоровлення працівникам КП "Токмацька 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"

104
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11022/08-20 Лист2911/21-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2020 
році природоохоронних заходів

105
12.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

10896/08-20 Лист01-2601/44-1
Про виділення коштів на запобігання НС в 
м.Бердянську

106
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

10999/08-20 Лист02-35/924-2
Про виділення коштів на заходи щодо озеленення 
м. Мелітополя з ФОНПС

107
08.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада
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адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10813/08-30 Лист03-01-12/2538
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад

108
06.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10982/08-20 Лист03-01-19/2601
Про виділення у 2020 році коштів обласного 
екофонду на реалізацію природоохоронного заходу

109
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10998/08-43 Лист03-01-13/2596
Про нагородження Коновалова В.О.

110
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

10926/08-20 Лист05/21-1465
Про виділення коштів на природоохоронні заходи

111
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

10912/08-19 Лист02-01-21/4412
Про стан використання субвенції на 
соціально-економічний розвиток

112
06.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
Веселівська селищна тер. громада Веселівського району

10888/08-20 Лист02-01-17/2666
Про виділення коштів на вирішення 
соціально-побутових та інфраструктурних питань

113
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ 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

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10788/08-08 Депутатське звернення90
ДОР Д. МАЙСТРО
Про невідкладний прийом депутата головою 
облдержадміністрації

114
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

10800/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БУРЯК О.М.
Про участь у засіданні робочої групи 14.11.2019

115
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10805/08-08 Депутатське звернення126/1063
ДОР КОЦЮБА В.Ю. (КЗ "Запорізький обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторію" ЗОР)
Про включення санаторію у перелік першочергових 
при розподілі бюджету на 2020 рік

116
06.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10834/08-08 Депутатське звернення219-19
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про передбачення коштів на поліпшення 
енергозберігаючих характеристик житлових 
будинків міста Запоріжжя

117
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ паперовий паперова

10835/08-08 Депутатське звернення220-19
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про внесення змін до рішення облради 20.12.2018 
№63 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

118
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10836/08-08 Депутатське звернення221-19
ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про передбачення коштів на закупівлю обладнання 
для закладів охорони здоров'я

119
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10885/08-08 Депутатське звернення89
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про фінансування реконструкції будівлі 
Кушугумського НВК "Інтелект" Запорізького р-ну

120
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

10948/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ТКАЧЕНКО С.О.
Про надання висновків стосовно використання 
коштів на реалізацію заходів, пов'язаних із 
соціально-економічним розвитком Запорізької 
області на 2019 рік

121
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10955/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР Т. КОВИЛІНА
Про погодження заходів для фінансування у 2020 
році

122
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

10791/08-54 Лист01-26/0927
Про надання інформації щодо виконання п.3 
рішення облради "Про додержання та виконання 
вимог законодавства у сферах цивільного 
захисту..."

123
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

10792/08-54 Лист4728/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень 
природоохоронного законодавства

124
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10793/08-54 Лист4898/01-11
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА" ЗОР
Про виділення коштів на сплату податкового боргу 

125
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10794/08-54 Лист4911/01-11
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
фасаду будівлі 

126
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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10795/08-54 Лист4824/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на поточний ремонт м'якої 
покрівлі Дитячого оздоровчого табору "Морський"

127
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10796/08-54 Лист4919/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів для забезпечення хворих на 
ниркову недостатність методом гемодіалізу

128
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10797/08-54 Лист4961/01-10
ДОР БЄЛІКОВ О.Ю.
Про виділення коштів на ремонт доріг 
Чернігівського району та на реконструкцію будівлі 
поліклініки в смт Чернігівка

129
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10857/08-54 Лист4957/01-07
Про додаткове фінансування КЗ "Запорізький 
обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей" ЗОР

130
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10917/08-54 Лист01-13/0595
Про виділення коштів КП "Облводоканал" ЗОР на 
водопостачання та водовідведення у 
смт.Новомиколаївка

131
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10918/08-54 Лист4934/01-33
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА 
ДИТИНСТВА
Про висновки та рекомендації комісії від 
24.10.2019

132
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10919/08-54 Лист4981/01-11
Про виділення коштів для проведення капремонту 
трубопроводу в с.Володимирівка Приазовського 
району

133
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20
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10959/08-54 Лист5042/01-11
ПАТ"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про виділення коштів на реконструкцію 
магістрального водоводу м.Дніпрорудне

134
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11014/08-54 Лист01-26/0936
Про надання пропозицій щодо планів роботи 
постійних комісій обласної ради

135
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11020/08-54 Лист01-Ко-320-2
Про надання інформації щодо суми інвестиційних 
коштів ТОВ СП "Нібулон"

136
15.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11021/08-54 Лист19-Ко-322-2
Про надання інформації щодо суми інвестиційних 
коштів ТОВ СП "Нібулон"

137
15.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10927/08-08 Депутатське звернення468
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації по запланованих видатках 
в проєкті обласного бюджету на 2020 рік

138
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

10783/08-22 Лист001-068/18615
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

139
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10784/08-22 Лист001-068/18554
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

140
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ 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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10785/08-22 Лист001-068/18552
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

141
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10786/08-22 Лист001-068/18550
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

142
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10860/08-22 Лист001-003/18757
Про вирішення питання заборгованості ТОВ 
"ЗТМК" перед ПАТ "Запоріжжяобленерго"

143
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10862/08-22 Лист001-065/18556
Про припинення розподілу електричної енергії 
споживачам Запорізької області

144
07.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10893/08-22 Лист001-068/18669
Про відключення електроустановок ТОВ "ЗТМК"

145
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10913/08-22 Лист001-065/18854
Про заборгованість КП "Радіоприлад" за 
електроенергію

146
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10914/08-22 Лист001-065/18855
Про заборгованість КП "ЗАРЗ" за електроенергію

147
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ паперовий паперова

10915/08-22 Лист001-065/18858
Про заборгованість КП "Житлосервіс" за 
електроенергію

148
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10916/08-22 Лист001-065/18856
Про заборгованість КП "Доркомунгосп" за 
електроенергію

149
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10989/08-22 Лист001-068/18857
Про заборгованість ТОВ ЗТМК" за електроенергію

150
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10990/08-22 Лист001-068/18868
Про заборгованість ТОВ ЗТМК" за електроенергію

151
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

10879/08-22 ЛистВС/02-1756
Про проблемні питання ТОВ "ЗТМК"

152
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

10947/08-22 ЛистУГЕ/08-17215
Про засоби провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

153
11.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

11009/08-48 Лист11/9650
Про надання звіту щодо розвитку 
матеріально-технічної бази, соціальної, 
інформаційної та організаційної підтримки 
військових частин ЗСУ

154
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

10884/08-22 Лист37/7673-23
Про відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку у розмірі 90%

155
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України"

10991/08-39 Лист02.02-20/2470
Про придбання приладу для проведення 
радіоекологічного моніторингу довкілля

156
12.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

23



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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10832/08-27 Лист2517/15
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦЙНИЙ ЗАВОД"
Про запрошення на громадські слухання 15.11.2019 
(м. Мелітополь)

157
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

10873/08-40 Лист33
ТОВ "ЗАПОРІЖТЕПЛОЕНЕРГО"
Про отримання Витягу з Держреєстру речових прав 
на нерухоме майно на оренду земельної ділянки 
с.Канівське б/в "Факел"

158
08.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10894/08-40 Лист12/11
ТОВ "ІНВАР"
Про поновлення Договору оренди земельної 
ділянки 

159
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10929/08-40 Лист01-06/11
ТОВ "ОПТІМА-ПЛАСТ"
Про усунення перепон у набутті чинності договору 
оренди землі державної власності

160
04.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10994/08-40 Лист01/01/12/01/03/1
ПАТ "УКРНАФТА" ВРНП ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання в оренду земельної ділянки

161
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10829/08-25 Лист516/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про пошук об'єктів житлового будівництва

162
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

10841/08-20 Лист112
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "СВОБОДА"
Про використання коштів цільової програми 
національно-патріотичного виховання молоді

163
04.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10887/08-22 Листб/н
ТОВ "РИМ-ХХІ"
Про впровадження нових енергозберігаючих 
технологій ремонту електродвигунів

164
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10953/08-30 Лист224-АМ
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
Про участь у засіданні Регіональної платформи 
22.11.2019 (м.Запоріжжя)

165
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

10974/08-22 Лист11/2019
ПП "ТРАНСАГРО"
Про погодження доопрацьованих паспортів 
автобусних маршрутів

166
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10995/08-40 Лист19/108/1-15533
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
МВС УКРАЇНИ
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

167
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11006/08-26 ЛистUNDP/2019/ZP/
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД
Про проведення презентації грантової програми 
ОСББ "Енергодім" 23.11.2019 м.Мелітополь

168
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

10984/08-20 Лист631
КП "ВОДОКАНАЛ" ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ
Про надання фінансової допомоги для 
реконструкції системи водовідведення в смт Веселе

169
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10871/08-49 Лист336/2086/19-Е-5
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про цивільну справу за позовом Бриля К.І. до 
Гришина Я.В.

170
05.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10968/08-49 Лист2/330/507/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду у справі Веселовського В.О.

171
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11018/08-49 Лист330/592/19
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 03.12.2019

172
13.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10808/08-20 Лист7081
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про фінансування закупівлі витратних матеріалів 
для гемодіалізу

173
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10809/08-20 Лист7078
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про фінансування поточних видатків установи

174
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

10816/08-40 Лист1594
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про надання додаткових документів на отримання 
згоди на відновлення меж земельної ділянки

175
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10945/08-20 Лист636
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ " 
ЗОР
Про формування кошторису закладу

176
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

26



№
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10951/08-20 Лист02-08/162
ЗАПОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №8 
Про виділення коштів на встановлення огорожі 
навколо стадіону

177
12.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10969/08-40 Лист01.01-22/2123
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про припинення права постійного користування 
земельної ділянкою за ЗДІА та надання в постійне 
користування ЗНУ

178
11.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10970/08-40 Лист01.01-22/2124
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про припинення права постійного користування 
земельної ділянкою за ЗДІА та надання в постійне 
користування ЗНУ

179
11.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10971/08-40 Лист01.01-22/2125
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою 

180
11.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10972/08-40 Лист01.01-22/2126
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою 

181
11.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10976/08-32 Лист01-14/1216
КЗ "ХОРТИЦЬКА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" 
ЗОР
Про виділення додаткових приміщень для 
створення аудиторного фонду та навчальних 
лабораторій 

182
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

27
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10780/08-16 Лист04-01/2748
(С.Трофімов) Про удосконалення системи 
інформування керівництва держави щодо 
суспільно-політичної ситуації в регіонах

183
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

10781/08-16 Лист02-01/2358
(А.Богдан) Про зняття з контролю завдань, 
визначених статтею 3  Указу Президента України 
від 23.03.2017 № 75 "Про заходи у зв'язку з 80-ми 
роковинами Великого терору - масових політичних 
репресій 1937-1938 років"

184
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10950/08-16 Лист04-01/2770
(С. Трофімов) Про відзначення Дня Гідності та 
Свободи 21.11.2019

185
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

10996/08-16 Лист46-01/1823
(А. Коваленко) Про укомплектування військових 
частин

186
12.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Президент України

10777/08-02 Розпорядження377/2019-рп
Про призначення В.Грянистого головою 
Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

187
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10778/08-02 Розпорядження376/2019-рп
Про звільнення В.Грянистого з посади голови 
Новомиколаївської районної державної 
адміністрації Запорізької області

188
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10779/08-02 Розпорядження375/2019-рп
Про звільнення Д.Іванова з посади голови 
Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

189
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10892/08-02 Указ796/2019
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівника соціальної сфери

190
02.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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11000/08-02 Розпорядження388/2019-рп
Про звільнення А.Ярмоленко з посади голови 
Великобілозерської районної державної 
адміністрації Запорізької області

191
12.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11001/08-02 Розпорядження389/2019-рп
Про призначення А.Ярмоленко головою 
Великобілозерської районної державної 
адміністрації Запорізької області

192
12.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

10883/08-16 Лист15/3-07/75
Про показ фільму "Що таке любов?" 18.11.2019 
(м.Київ)

193
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Більмацька райдержадміністрація

11005/08-43 Лист01.1.-16/0869
Про нагородження Рибалки О.М.

194
15.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

10886/08-42 Лист01-27/0963
Про погодження продовження повноважень 
Степаненко О.М.

195
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

10934/08-42 Лист01-27/0962
Про погодження звільнення Білого М.М.

196
12.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10921/08-20 Лист01-26/0797
Про виділення коштів для погашення боргів на ДП 
"ЗЦЛП ім.Покришкіна"

197
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10923/08-27 Лист01-25/0788
Про скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації від 31.08.2018 № 546 "Про 
затвердження містобудівної документації..."

198
08.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

29
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10924/08-20 Лист2593/01-27
Про виділення коштів на придбання житлових 
приміщень для дітей

199
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10935/08-27 Лист01-25/0793
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

200
12.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

10868/08-43 Лист01-21/0677
Про присвоєння Почесного звання України 
"Мати-героїня" Гапоненко М.В

201
01.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

10819/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ Т.ПЛЕТЕНЬ
Про заяву щодо незаконно отриманого гірничного 
відводу ТОВ "БЗК"

202
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

10826/08-39 Лист02-41/242
Про надання інформації щодо скасування 
спеціального дозволу на користування надрами

203
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Сільські та селищні ради

10787/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ПАВЛІВСЬКОЇ ОТГ О. ЛИННИК
Про діяльність ТОВ "Біляївський збагачувальний 
комбінат"

204
11.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10806/08-08 Депутатське зверненняб/н
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про залишення на посаді голови Запорізької 
райдержадміністрації Васюка А.Г.

205
04.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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10814/08-20 Лист1800/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про перелік об'єктів, фінансування яких 
здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції у 
2019 році

206
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10838/08-20 Лист02-16/2387
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування проєктів за рахунок коштів 
обласного бюджету

207
08.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10861/08-22 Лист01-20/1643
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання щодо влаштування 
зовнішнього освітлення в с.Таврійське

208
08.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10869/08-20 Лист02-24/2383
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про відкликання листа від 09.09.2019 № 02-24/1856 
щодо перерозподілу коштів

209
08.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10889/08-40 Лист07-05/1894
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ
Про додаткову угоду до договору оренди земельної 
ділянки

210
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10895/08-26 Лист557/02-02-11-01
ПЛОДОРОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про зупинення робіт по капітальному ремонту 
свердловини № 16 в с. Миколаївка

211
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

10922/08-20 Лист776
РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МИХАЙЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання співфінансування на придбання 
шкільного автобуса для дітей з особливими 
потребами

212
07.10.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10932/08-20 Лист369
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідної мережі  в с.Чкалове Приазовського 
району

213
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10949/08-08 Депутатське звернення11
ДЕПУТАТ ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
С.М.БОЙКО
Про забезпечення організації транспортного 
перевезення пасажирів в с. Володимирівське 
Запорізького району

214
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

10957/08-20 Лист2306
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання фінансування на здійснення 
природоохоронного заходу 

215
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10979/08-36 Лист01-02-10/1146
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про пропозиції щодо розподілу субвенції на 
придбання житла для дітей-сиріт

216
11.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10983/08-26 Лист2713
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування реконструкції очисних споруд в 
смт Якимівка

217
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

10881/08-23 Доповідна запискаб/н
Про привітання з Днем працівників сільського 
господарства

218
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

10952/08-39 Лист02.1-26/05.2/131
Про пропозиції до фінансування 
природоохоронних заходів

219
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10980/08-39 Лист02.1-26/05.2/131
Про надання проєкту Переліку природоохоронних 
заходів

220
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

10812/08-38 Лист01-26/0520
Про надання інформації щодо впровадження 
електронного документообігу

221
29.10.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

10866/08-34 Доповідна запискаб/н
Про створення спеціалізованого спортивного класу 
з гандболу

222
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

10891/08-20 Лист707/9/08-01-06-0
Про звіти щодо надходжень податків і зборів

223
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій 
області

10920/08-43 Лист2915/9/08-01-21-
Про нагородження Устінова В.О (інші)

224
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

10837/08-40 Лист13-8-0.4-1422/90
Про земельні ділянки ТОВ "Біляївський 
збагачувальний комбінат"

225
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10890/08-40 Лист13-8-0.4-1430/90
УПРАВЛІННЯ З КОНТРОЛЮ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Про огляд земельних ділянок ТОВ "Юрокейп 
Юкрейн І"

226
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

10973/08-40 Лист13-8-0.45-6081/2
Про огляд земельних ділянок ТОВ "Юрокейп 
Юкрейн І"

227
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

10910/08-46 Лист1286/01/08-2019
Про запрошення на відкриття "поліцейської 
станції" 15.11.2019 (м. Молочанськ)

228
12.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10904/08-49 Рішення908/2155/18
Про розірвання договору щодо пасажирських 
перевезень ТОВ "Запорожградтранс-1"

229
05.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

10905/08-49 Рішення908/2155/18
Про розірвання договору щодо пасажирських 
перевезень ТОВ "Запорожградтранс-1"

230
05.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

10864/08-40 Лист06/4-214
Про надання документів для отримання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою

231
06.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

10978/08-20 Лист01-08/1266
Про виділення коштів на 2020 рік з обласного 
екофонду

232
14.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

10946/08-28 Лист4155/01-23
Про організацію роботи щодо надання послуг 
особам, які підлягають вивільненню

233
12.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10827/08-43 Лист02-38/49886/19
Про нагородження Глазкової А.О. (та інші)

234
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

11017/08-49 Лист326/1062/16-а/50
Про копію ухвали суду та судову повістку на 
09.12.2019

235
12.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10897/08-48 Лист4/5280
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про переоформлення відстрочки Стельмаху І.Р.

236
11.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10931/08-46 Лист8052/74/2019
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо видачі дозвільних 
документів гр. Шевцову С.Л.

237
29.10.2019від

№
від 13.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10977/08-46 Лист5096/125/
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ПЕЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 
ГУНП В МІСТІ КИЄВІ
Про надання копій документів щодо 
фінансово-господарських відносин з ТОВ 
"ЮК-ІНВЕСТ"

238
06.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

10833/08-46 Лист50-1009вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про заходи щодо витребування у державну 
власність земельних ділянок, на яких розміщено 
курганні могильники

239
11.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

10874/08-46 Лист37/1-2837вих19
ТОКМАЦЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо видачі 
Департаментом екології дозвільних документів на 
видалення зелених насаджень гр.Шевцову С.Л.

240
24.10.2019від

№
від 12.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10956/08-22 Лист10/1760
Про спільні пропозиції щодо здійснення перевезень 
великогабаритним транспортом автомобільними 
догорами загального користування державного 
значення

241
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ 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
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Форма зберігання 
документа

11008/08-22 Лист10/1780
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

242
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

10933/08-37 Лист2301.4-12284/23.
Про надання пропозицій до квоти імміграції на 
2020 рік

243
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

10798/08-40 Лист59/24-4652н/т
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

244
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

10863/08-46 Лист59/6/2-1540
Про надання недостовірних даних для участі у 
проведенні державних закупівель Департаментом 
ЖКГ

245
12.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

10963/08-19 Лист126-29/02-14688
Про надання інформації щодо закупівель шкільних 
автобусів

246
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10909/08-29 Лист17-16221/171
Про погодження проєкту Методичних 
рекомендацій з розроблення планів реагування на 
надзвичайні ситуації

247
13.11.2019від

№
від 13.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

10940/08-31 Лист11.1- 5/1/7541
Про план дій щодо неухильного дотримання вимог 
безпечності харчування в закладах освіти

248
13.11.2019від

№
від 14.11.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10858/08-22 Лист6055/7/20-7-114
Про надання переліку мостів в межах області, для 
яких існує потреба зі встановлення систем 
зважування в русі на мостах

249
07.11.2019від

№
від 12.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

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

10997/08-26 Лист12065/19/7-19
Про участь у засіданні з питань встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання КП 
"Облводоканал" ЗОР 19.11.2019 (м.Київ)

250
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11007/08-26 Лист12084/19/7-19
Про участь у засіданні з питання щодо схвалення 
Інвестиційної програми КП "Облводоканал" ЗОР 
19.11.2019 (м.Київ)

251
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11010/08-22 Лист12079/17.1/7-19
Про участь у засіданні щодо схвалення 
Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 19.11.2019 (м.Київ)

252
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11012/08-22 Лист12093/17.2/7-9
Про участь у засіданні з питання встановлення 
тарифу на послуги з передачі електричної енергії  
19.11.2019 (м.Київ)

253
14.11.2019від

№
від 15.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10789/08-48 Лист2099/21-08/2-19
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про погашення заборгованості за роботи з 
обладнання фортифікаційних споруд

254
07.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

10801/08-37 Лист2106/2.1-07-19
Про надання матеріалів для вшанування жертв 
Голодомору 23.11.2019

255
08.11.2019від

№
від 11.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
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

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