
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.11.19 по 29.11.19

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

11400/08-12 Листб/н
АКТ приймання, передавання, ознайомлення та 
знищення документу з грифом "Для службового 
користування"

1
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Відділ юридичний

11487/08-40 Доповідна запискаб/н
Про здійснення заходів щодо реєстрації права 
власності на земельні ділянки

2
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

11563/08-47 Доповідна запискаб/н
Про взяття участі у навчанні Української школи 
урядування за загальною професійною програмою 
підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції 04-05.12.2019

3
29.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11426/08-01 Закон України232-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення інженерно-технічного 
облаштування та утримання державного кордону

4
29.10.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11427/08-01 Закон України244-IX
Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і 
Урядом Сполученого Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії про внесення змін до 
Конвенції між Урядом України і Урядом 
Сполученого Королівства Великобританії і 
Північної Ірландії про усунення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доход і на приріст 
вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 
року

5
30.10.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11428/08-01 Закон України233-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення безперешкодного 
доступу громадян до узбережжя водних об’єктів 
для загального водокористування

6
29.10.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11429/08-01 Закон України249-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
заборони суцільних рубок на гірських схилах в 
ялицево-букових лісах Карпатського регіону

7
30.10.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11430/08-01 Закон України224-IX
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за порушення 
правил перевезення дітей

8
29.10.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11431/08-01 Закон України264-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з відокремленням діяльності з 
транспортування природного газу

9
31.10.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

11356/08-15 Лист04-30/10-221368
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення робочої зустрічі з Н. 
Королевською 28.11.2019 (м.Запоріжжя)

10
20.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11357/08-15 Лист04-30/10-219845
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення "круглого столу" з питань 
соціального захисту людей з інвалідністю 
04.12.2019 (м.Київ)

11
19.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11358/08-15 Лист04-16/05-295/21
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ
Про проведення парламентських слухань з питань 
охорони інтелектуальної власності 16.12.2019 
(м.Київ)

12
18.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

11359/08-15 Лист04-21/05-312(22
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про проведення парламентських слухань з питань 
національно-патріотичного виховання 11.12.2019 
(м.Київ)

13
20.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11432/08-15 Лист04-13/11-614(22
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у засіданні з питань будівництва та 
ремонту автомобільних доріг 27.11.2019 (м.Київ)

14
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11522/08-08 Депутатське звернення04-31/19-301/22
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРИ
Про звернення гр. Шрамко М.Р. щодо 
облаштування автостанцій для людей з 
обмеженими можливостями

15
25.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народні депутати України

11423/08-15 Лист322/11/31
НДУ САЛАМАХА О.І.
Про участь у засіданні підкомітету ВРУ з питань 
бюджету щодо розвитку автомобільних доріг 
27.11.2019 (м. Київ)

16
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

3



№
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11363/08-33 Лист55
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ "ОСТОМІЯ"
Про проведення круглого столу "Особливості 
реабілітації стомованих хворих. Обмін досвідом" 
13.12.2019 (м.Київ)

17
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11406/08-35 Лист28/11
ГО "ЖІНКА МАЙБУТНЬОГО"
Про запрошення на фото-театр "Світ без насилля!" 
01.12.2019 (м.Бердянськ)

18
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

11397/08-41 Лист3-16/3093кз
МОГИЛЕВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ
Про спільний План заходів на 2020-2021 роки 

19
16.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11483/08-41 Листб/н
INTERNATIONALES HAUS SONNENBERG
Про участь у німецько-українському проекті 
"Молодь дебатує" 05.12.2019 (м.Запоріжжя)

20
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11493/08-32 Листб/н
ПРОГРАМА EU4SKILLS
Про запрошення на офіційне відкриття Програми 
05.12.2019 (м.Київ)

21
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Заявник

11470/08-40 Листб/н
ГР. ПРИТИКА О.А.
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

22
25.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
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11324/08-37 Листб/н
ЄВРЕЙСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про підтримку проекту "Праведники мого міста"

23
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11325/08-39 Лист20/11-19
ТОВ "АТБ МАРКЕТ"
Про надання інформації щодо зауважень 
громадськості стосовно викидів забруднюючих 
речовин

24
20.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11341/08-33 Лист389
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКА 
МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ"
Про ризик корупційних дій та шахрайства у сфері 
обігу медичних форм первинної облікової 
документації

25
19.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11342/08-41 Лист1555
РЕГІОНЕТ
Про матеріали до журналу "Стратегія розвитку"

26
19.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11343/08-25 Лист19.2б-34-1170
ДП "ДЕРЖДОР НДІ"
Про інформаційний довідник щодо затверджених 
та скасованих будівельних норм

27
20.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11362/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ АФАНАСЬЄВ А.О.
Про надання інформації щодо перевезень 
пасажирів на автобусних маршрутах

28
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11366/08-49 Листб/н
ЛЕШКЕВИЧ І.І.
Про заперечення на відповідь на відзив Токмацької 
місцевої прокуратури по справі № 314/18/19

29
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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11367/08-49 Лист30139
ВАСИЛІВСЬКИЙ РВДВС ГТУЮ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про зупинення виконавчого провадження по справі 
ТОВ "ТК "Донрибкомбінат"

30
11.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11369/08-49 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ СИВОНЕНКО О.В.
Про надання інформації для розрахунку пенсії гр. 
Парфьонову В.Є.

31
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11382/08-37 Лист68
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про проведення конкурсу "Благодійна Україна"

32
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11433/08-39 Лист25112019-01
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА 
НАВЧАННЯ
Про проведення семінару з питань стратегічної 
екологічної оцінки 10.12.2019 (м.Київ)

33
25.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11454/08-51 Лист01-54/2113
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення вебінару з питань автоматизації 
роботи виконавчих органів 10.12.2019

34
22.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11460/08-22 Лист44/11-000599
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії КП "МАЛОТОКМАЧАНСЬКЕ"

35
21.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11461/08-22 Лист44/11-000600
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електричної енергії КП "ЖИТЛОСЕРВІС" 
ОРІХІВСЬКОЇ МР

36
21.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

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

11466/08-33 Лист5213
ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про участь у міжрегіональній нараді з питань 
валідації елімінації передачі від матері до дитини 
ВІЛ та сифілісу 19.12.2019 (м.Київ)

37
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11473/08-43 Листб/н
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ 
ДОПОМОГИ "ПРОМЕТЕЙ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

38
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11477/08-43 Лист68
УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Про нагородження Щербакова Д.І.

39
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11478/08-43 Листб/н
ГОТЕЛЬ ХОРТИЦЯ ПАЛАМ  
ТОВ"ІНВЕСТОПТИМ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

40
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11499/08-29 Лист11-07
ПП "ІНАЛ ПЛЮС"
Про оснащення засобами протипожежної безпеки

41
20.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11517/08-32 Лист49/6
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ
Про цифровий проект "Кваліфікаційна мапа 
України"

42
22.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

11521/08-51 Лист105
ГРУПА КОМПАНІЙ "КАІ"
Про впровадження системи електронного 
документообігу

43
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11533/08-49 Декларація02
АДВОКАТ ОСТРИК С.Ю.
Про надання додаткових документів у справі № 
908/1727/19

44
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11534/08-49 Лист01
АДВОКАТ ОСТРИК С.Ю.
Про надання додаткових документів у справі 
№908/1724/19

45
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11542/08-22 Лист3314/01.1
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про підключення електроенергії

46
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11554/08-21 Лист3933/12-09/14-1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про отримання в оренду нерухомого майна

47
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11566/08-21 Лист29/11-5М
ТОВ "НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
"МЕДІНТЕХ"
Про бізнес-інновацію для сприяння розвитку 
малого та середнього підприємництва

48
29.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11573/08-41 Лист385/16
ПРОЕКТ ПРОМІС
Про проведення позачергового засідання 
Спостережної ради 17-18.12.2019 (м.Вінниця)

49
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Суди

11365/08-49 Рішення908/1462/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про визнання недійсним та скасування 
розпорядження за позовом ТОВ "ТК 
"Донрибкомбінат"

50
13.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11375/08-49 Лист330/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про акт суду у справі № 910/8271/19

51
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

8



№
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

11391/08-49 Ухвала757/58464/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА про доступ до речей і документів з 
питань державного матеріального резерву

52
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

11326/08-03 Постанова933
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті за 
програмою "Електронне урядування"

53
15.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11327/08-03 Постанова950
Про внесення змін до переліку об'єктів державної 
власності, що мають стратегічне значення для 
економіки і безпеки держави

54
20.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11328/08-03 Розпорядження1079-р
Про запровадження експериментального проекту 
щодо підвищення ефективності роботи з 
цифровими інструментами для виконання завдань 
державної служби

55
15.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11329/08-03 Розпорядження1081-р
Про перерозподіл та розподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених Міністерству 
соціальної політики на 2019 рік

56
15.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11330/08-17 Лист27519/0/2-19
(Д. Улютін) Про надання копій документів щодо 
штатної чисельності райдержадміністрацій

57
23.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11332/08-17 Лист27490/0/2-19
(Д. Улютін) Про надання інформації щодо 
діяльності агенцій регіонального розвитку

58
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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11347/08-06 Доручення41555/1/1-19
(М. Федоров) Про проведення меморіальних 
заходів на території Національного музею 
Голодомору геноциду у м. Києві

59
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11348/08-17 Лист27374/0/2-19
(Д. Улютін) Про звернення депутатів Запорізької 
районної ради щодо призначення (продовження 
повноважень) голови Запорізької РДА Васюка А.Г.

60
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11389/08-03 Розпорядження1096-р
Про затвердження комплексного плану заходів із 
належного вшанування пам'яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України

61
20.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11393/08-17 Лист27585/0/2-19
(Д. Дубілет) Про чисельність працівників 
структурних підрозділів з питань соціального  
захисту  населення  райдержадміністрацій

62
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11394/08-17 Лист27642/0/2-19
(В. Поліщук) Про звернення голови громадської 
організації «Антикорупційний рух воїнів АТО» 
О.Солодовника із пропозиціями щодо розширення 
Приазовського національного природного парку

63
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11411/08-06 Доручення40655/1/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про надання матеріалів щодо соціального 
становища дітей

64
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11412/08-06 Доручення36981/1/1-19
(О. Гончарук) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про фінансування ремонту каналізаційного 
колектору у місті Бердянську

65
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11413/08-17 Лист27706/0/2-19
(В. Бондаренко) Про будівництво та реконструкцію 
загальноосвітніх шкіл, стадіонів та дошкільних 
навчальних закладів

66
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11438/08-17 Лист27790/0/2-19
(Д. Дубілет) Про запровадження системи оцінки 
результатів діяльності

67
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11442/08-17 Лист27802/0/2-19
(В. Поліщук) Про збереження 
природно-заповідного фонду орнітологічного 
заказника «Великі і Малі кучугури» та створення на 
базі будинку-кордону міжнародного 
науково-дослідного центру у складі НПП «Великий 
Луг»

68
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11489/08-04 Витяг з протоколуВП 20
(О. Гончарук) Про підготовку прогнозів впливів 
реалізації актів законодавства на ключові інтереси 
заінтересованих сторін

69
20.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11490/08-17 Лист27862/0/2-19
Про перерозподіл коштів державного бюджету з 
метою недопущення суттєвого обмеження доступу 
громадян України в медичному обслуговуванні, 
соціальному захисті та освіті-

70
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11530/08-06 Доручення41670/1/1-19
Про погодження відрядження Туринка В. до м. 
Києва з 21 по 22 листопада 2019 року

71
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11531/08-06 Доручення42220/1/1-19
Про виконання рішень РНБО України

72
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11



№
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
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11546/08-06 Доручення39201/2/1-19
(О. Гончарук) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ...
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради 
стосовно виділення додаткових коштів для 
відшкодування вартості препаратів інсуліну за 
рахунок коштів медичної субвенції

73
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11547/08-06 Доручення41870/4/1-19
(О. Гончарук) Про результати селекторної наради 
26.11.2019 щодо реформи системи фінансування 
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги тощо

74
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11549/08-03 Постанова954
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

75
15.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11550/08-06 Доручення41655/1/1-19
(О. Гончарук) Про депутатський запит НДУ 
Мельника П.В. щодо врахування у проекті Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік»  трансфертів з державного бюджету у 2020 
році на проведення місцевих виборів у 2020 році

76
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11551/08-03 Розпорядження1110-р
Про перерозподіл та розподіл медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 
році

77
15.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11552/08-06 Доручення42949/1/1-19
(О. Гончарук) Про призначення першого 
заступника та заступників голови районної 
держадміністрації

78
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11571/08-06 Доручення33834/31/1-19
(О. Гончарук) Про забезпечення готовності до 
реагування на надзвичайні ситуації 
осінньо-зимового періоду

79
29.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

11385/08-40 Лист01/45551
НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

80
22.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

11441/08-28 Лист20390//0/2-19/19
Про участь у селекторній нараді щодо 
моделювання публічних сервісів  27.11.2019

81
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11553/08-20 Лист25-04/46654/2-1
Про виконання Проекту Світового банку  
"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" 
стосовно якості фінансової звітності

82
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

11345/08-42 Лист5/1-18/12640-19
Про звільнення Воловика Д.І.

83
14.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11349/08-39 Лист1.5-50-13058
Про надання реєстрів місць видалення відходів

84
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11453/08-22 Лист41-ВИХ/5-19
ДИРЕКТОРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ
Про проведення засідання робочої секції щодо 
розвитку ринку нафтопродуктів та газових палив 
05.12.2019 (м.Київ)

85
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11491/08-22 Лист01/29-10305
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на грудень 2019 року

86
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

13
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11496/08-22 Лист01/29-10304
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на грудень 2019 року

87
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11333/08-22 Лист3656/25/14-19
Про виконання п.3 постанови КМУ від 21.03.2018 
№ 382 "Про затвердження Державної цільової 
економічної програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування державного 
значення на 2018-2022 роки"

88
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11355/08-22 Лист3673/47/14-19
Про проведення форуму з питань перевезення 
пасажирів 12.12.2019 (м.Київ)

89
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11545/08-22 Лист3739/25/14-19
Про проведення наради щодо фінансування 
проєктів розвитку інфраструктури 10.12.2019 (м. 
Київ)

90
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

11532/08-34 Лист8640/5.4
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року 
"Рухова активність – здоровий спосіб життя – 
здорова нація" на 2019 рік

91
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11548/08-51 Лист8692/7.1
Про визначення рівня покриття Інтернетом

92
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство оборони

11387/08-48 Лист518/10/1142
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ
Про охорону автомобільного мосту через р.Берда, 
с. Осипенко, Запорізької області

93
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

14
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(адресат)
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документа

11481/08-48 Лист220/6014
Про надання звітної інформації щодо стану 
виконання плану заходів стосовно реалізації 
Концепції реформування та подальшого розвитку 
системи управління державою в умовах 
надзвичайного стану і в особливий період

94
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11569/08-33 Лист16-19/46778/2-1
Про участь у робочій зустрічі з керівниками 
структурних підрозділів з питань охорони здоров'я 
06.12.2019 (м.Київ)

95
29.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

11331/08-51 Лист7/13.1/18633-19
Про надання інформації щодо мереж публічних 
сервісів та послуг

96
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11390/08-48 Лист7/34.1/18730-19
Про погодження проєкту Закону України "Про 
засади адміністративно-територіального устрою 
України"

97
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11409/08-48 Лист7/34.1/18818-19
Про погодження проєкту Закону України "Про 
засади адміністративно-територіального устрою 
України"

98
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11410/08-41 Лист7/12/18721-19
Про підготовку офіційного візиту Президента 
України В. Зеленського до Азербайджанської 
Республіки у грудні 2019  року

99
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11414/08-39 Лист7/11.3/18771-19
Про винесення в натурі у містах меж ділянок 
існуючих об`єктів благоустрою зеленого 
господарства

100
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

15
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11440/08-20 Лист7/19.4/18902-19
Про засідання Комісії з розгляду пропозицій 
стосовно формування переліку проєктів та заходів, 
що фінансуються за рахунок субвенції, 
спрямованих на розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості 28.11.2019 (м. Київ)

101
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11450/08-26 Лист7/9.1.2/18887-19
Про забезпечення населених пунктів привізною 
водою

102
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11527/08-20 Лист7/19.4/19005-19
Про надання графіку проведення зустрічей з 
обговорення пропозицій обласних та Київської 
міської держадміністрацій стосовно формування 
переліку інвестиційних програм і проєктів 
регіонального розвитку

103
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11528/08-24 Лист7/14.4/18971-19
Про затвердження Програми застарілого житлового 
фонду

104
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

11529/08-48 Лист7/9.1.2/19003-19
Щодо посилення контролю за станом безпеки на 
стратегічно важливих об'єктах

105
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

11392/08-19 Лист3904-05/49159-0
Про участь у конференції щодо розвитку 
державно-приватного партнерства в Україні 
16.12.2019 (м. Київ)

106
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11415/08-21 Лист3611-07/49255-0
Про підписання Меморандумів про співпрацю з 
утворення центрів підтримки підприємництва у 
Запорізькій обл

107
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

16



№
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11451/08-31 Лист3303-04/49504-0
Про проведення регіонального семінару стосовно 
публічних закупівель GPAinUA 20.12.2019 (м. 
Київ)

108
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11452/08-31 Лист4601--04/49446-
Про опитування експортерів з валютної 
лібералізації в контексті виконання Експортної 
стратегії України

109
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11398/08-28 Лист20237/0/2-19/61
Про надання інформації щодо розвитку соціальних 
послуг

110
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11434/08-28 Лист1732/0/206-19
Про надання розрахунків щодо оплати праці 
працівників контактних центрів

111
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ 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

11384/08-28 Лист22/6.2-4295-19
Про взаємодію Представництва Президента 
України в Автономній Республіці Крим з 
центральними та місцевими органами виконавчої 
влади

112
18.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

11439/08-20 Лист07010-05-6/3079
Про надання інформації щодо заборгованості з 
виплати заробітної плати працівникам освіти і 
охорони здоров'я

113
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації України

11449/08-51 Лист1/06-3-302
Про надання інформації щодо якості надання 
електронних та адміністративних послуг ЦНАП

114
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Енергодарський міськвиконком

11381/08-48 Лист01-01-49/4822
Про хід виконання призову на строкову військову 
службу

115
18.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11511/08-20 Лист4656/02-55-6
Про виділення коштів для придбання житла для 
дітей-сиріт

116
15.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

11386/08-20 Лист01/03-23/03345
Про виділення коштів на оновлення медичного 
обладнання в закладах охорони здоров'я  
м.Запоріжжя

117
21.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ 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

11512/08-26 Лист03-01-19/2671
Про надання пропозицій за програмою "Питна вода 
Запорізької області" на 2012-2020 роки

118
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

11561/08-20 Лист10/21-1520
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
пасажирських ліфтів багатоквартирних житлових 
будинків м.Дніпрорудне на 2020 рік

119
20.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

11335/08-32 Лист1291
Про недопущення закриття КЗ "Молочанська 
спеціальна ЗОШ-інтернат"

120
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Пологівська міська рада
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11370/08-22 Лист3384/02.1-15
Про аварійний стан автодороги Н-08 
Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя 

121
19.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11353/08-08 Депутатське звернення20/11/19-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо перспектив розвитку 
регіону та стосовно штатних працівників 
облдержадміністрації

122
20.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11354/08-08 Депутатське звернення21/11/19-1МР
ДОР ГРИШИН Я.В.
Про надання інформації щодо призначення 
керівника Департаменту капітального будівництва 
Яроша В.О.

123
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11395/08-08 Депутатське звернення53
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на реконструкцію споруд і 
водозабору в с.Ганнівка Приазовського району

124
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11501/08-08 Депутатське звернення02
ДЕПУТАТСЬКА ГРУПА "ДОВІРА"
Про фінансування заходів у 2020 році

125
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11502/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про присвоєння почесних звань учасникам 
камерного ансамблю "Містерія"

126
20.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11507/08-08 Депутатське звернення009
ДОР СТУЛЕНЬ Т.В.
Про фінансування закупівель витратних матеріалів 
для проведення гемодіалізу

127
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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11538/08-08 Депутатське звернення15
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на проект "Капітальний 
ремонт системи водопостачання вул.Миру, 
Шкільна села Велика Тернівка Якимівського 
району Запорізької області"

128
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11570/08-08 Депутатське звернення017/02
ДОР ФУКС Г.Г.
Про погодження переліку заходів для фінансування

129
29.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

11344/08-54 Лист5245/01-13
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про розгляд питання щодо реконструкції мереж 
водозабезпечення с.Малишівка на черговій сесії 
обласної ради

130
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11419/08-54 Лист5164/01-11
КУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЗОР
Про виділення коштів на утримання автопарку 
служби екстреної медичної допомоги

131
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11457/08-54 Лист5344/01-11
Про акт діяльності КЗ "Василівський 
історико-архітектурний музей-заповідник"Садиба 
Попова" ЗОР

132
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11458/08-54 Лист5271/01-07
Про виділення коштів КЗ "Гуляйпільська 
спеціальна ЗОШ-інтернат" ЗОР

133
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11459/08-54 Лист4934/01-33
ГО "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про вирішення ситуації щодо використання коштів, 
виділених КУ "ЗОКЛ" ЗОР 

134
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11467/08-43 Лист01-26/1004
Про нагородження Груші Д.О. (та інші)

135
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11523/08-54 Лист4358/01-26
Про керівників обласних комунальних бібліотек

136
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11564/08-54 Лист07-Ко-326-2
Про розгляд звернення трудового колективу КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР щодо зменшення 
фінансування закладу

137
25.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

11372/08-22 Лист001-068/19332
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

138
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11373/08-22 Лист001-068/19330
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

139
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11374/08-22 Лист001-068/19327
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

140
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11448/08-22 Лист001-068/19503
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

141
25.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11504/08-22 Лист001-068/19584
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

142
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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11505/08-22 Лист001-068/19586
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

143
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11509/08-20 Лист001-008/19594
Про оподаткування та штрафні санкції

144
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11558/08-22 Лист001-064/19708
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

145
27.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11383/08-22 ЛистВТ/02-1838
Про реструктуризацію заборгованості ТОВ 
"ЗТМК"

146
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11455/08-22 ЛистВТ/02-1836
Про реструктуризацію кредиторської 
заборгованості ТОВ "ЗТМК"

147
15.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

11407/08-22 ЛистУГК/34-17961
Про проекти когенераційних станцій

148
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

11494/08-43 Лист6170/2
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Стеценка О.В. (та інші)

149
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11495/08-43 Лист6170/1
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про нагородження Савіна С.М. (та інші)

150
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11565/08-48 Лист6088/15
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про виділення новорічних подарунків

151
21.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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Запорізька АЕС

11506/08-40 Лист08-29/25667
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

152
25.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

11568/08-22 ЛистДН-3 04/933
Про компенсацію витрат за пільгові перевезення 
пасажирів

153
27.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11337/08-40 Лист14-11/19
ТОВ "АЗОВІНВЕСТЕНЕРГО"
Про надання дозволу на суборенду земельних 
ділянок

** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 12.12.2019 
№ 630***

154
14.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11338/08-40 Лист15-11/19
ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про надання дозволу на суборенду земельних 
ділянок

155
14.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11339/08-40 Лист05-11/19
ПП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання дозволу на суборенду земельних 
ділянок

***ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 12.12.2019 
№ 631***

156
14.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11376/08-49 Листб/н
ТОВ "АНХЕЛЬ АЛЬЯНС"
Про заяву на рішення Господарського суду 
Запорізької області у справі від 16.10.2019 № 
908/1724/19

157
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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11380/08-22 Лист25/11/19-1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ "
Про розірвання договору на організацію перевезень 
пасажирів

158
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11401/08-39 Лист789
ПАТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про розробку системи моніторингу довкілля

159
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11416/08-21 Листб/н
ТОВ "ФІРМА ПОЛЮС-АЙС"
Про дозвіл на розміщення льодової ковзанки на 
площі Фестивальній в м.Запоріжжя

160
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11446/08-43 Лист14/129
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Вергуна О.В. та Бондара М.Ю.

161
25.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11456/08-49 Лист20/164
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про відповідь на відзив по справі № 280/5188/19

162
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11463/08-40 Лист10/3156
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про стан розгляду клопотання щодо внесення змін 
до договорів оренди землі

163
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11464/08-40 Лист10/3157
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про стан розгляду клопотання щодо надання 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою

164
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11497/08-22 Лист280
ТОВ "ДЕЛЬТА-ІМПЕКС"
Про зауваження обласної робочої групи з контролю 
за господарською діяльністю, пов'язаною з 
металобрухтом

165
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11510/08-21 Лист
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про арешт на майно підприємства

166
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11513/08-22 Лист011
ТОВ "ДІЗЕЛЬ ДЕТАЛЬ"
Про обстеження промислового майданчика

167
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11514/08-40 Лист9/11
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про відмову від права постійного користування 
земельною ділянкою

168
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11515/08-39 Листб/н
ТОВ "ТАРА"
Про дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами на 2020-2022 роки

169
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11525/08-49 Лист908/2155/18
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області від 05.11.2019 по справі № 
908/2155/18

170
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11526/08-49 Лист908/2155/18
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1"
Про апеляційну скаргу на рішення Господарського 
суду Запорізької області від 05.11.2019 по справі № 
908/2155/18

171
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11555/08-22 Лист06
ТОВ "МЕТ-ІМПЕКС"
Про обстеження підприємства

172
29.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти
25
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11334/08-37 Лист147/7
ЗОО ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Про участь у засіданні щодо святкування Дня 
енергетики  28.11.2019 о 14.00 (м.Запоріжжя)

173
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11436/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 05.12.2019

174
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11472/08-43 Листб/н
ТОВ "УРОЖАЙ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

175
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11474/08-43 Листб/н
ГО"БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ"ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

176
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11475/08-43 Листб/н
ГО"ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

177
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11476/08-43 Лист24Т
ГО"ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Щербакова Д.І.

178
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11479/08-43 Листб/н
ТОВ"РОЛЛ ГРАНД"
Про нагородження Щербакова Д.І.

179
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11480/08-43 Лист1060
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
Про нагородження Щербакова Д.І.

180
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11518/08-48 Лист79/п
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ 
РАДИ"
Про виготовлення безпілотних апаратів

181
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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11536/08-40 Лист01.01-22/2272
КОМІСІЯ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІА
Про припинення права постійного користування 
землею

182
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11537/08-40 Лист01.01-22/2267
КОМІСІЯ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІА
Про припинення права постійного користування 
землею

183
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

11484/08-20 Лист01/1780
Про виділення коштів на скорочення операційних 
втрат підприємства та покращення 
матеріально-технічної бази

184
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11485/08-20 Лист07/1783
Про збільшення обсягів надання фінансової 
допомоги

185
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11408/08-23 Лист126
ГО "ІННОВАЦІЙНИЙ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
КРАЇНИ"
Про отримання гранту на розвиток овочевої галузі

186
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

11435/08-26 Лист1101
КП "ЖИТЛОМАСИВ"
Про відшкодування пільг

187
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

11424/08-49 Лист336/2593/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 02.12.2019

188
22.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

27



№
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

11443/08-49 Лист310/11049/18
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виклик до суду на 10.12.2019

189
19.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11567/08-49 Лист2/330/245/2019
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання інформації до документу № 
05552/08-46 від 19.06.2018

190
27.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

11486/08-22 Лист01/237
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про презентацію пасажирського автобусу обласної 
філармонії 29.11.2019

191
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11402/08-20 Лист7363
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про вирішення питання щодо фінансування 
видатків установи

192
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11447/08-33 Лист306
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про збереження функціонування установи

193
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

11336/08-43 Лист35-113/4373
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Панченко С.А.

194
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

28



№
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

11371/08-39 Лист077-5647
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ
Про участь у Міжнародній виставці "Waste Air & 
Gas Management 2019" 26-27.11.2019 (м. Київ)

195
14.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11351/08-16 Лист44-01/3086
(Ю. Ковалів) ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ 
ВОЇНІВ АТО"
Про екологічну кризу у Якимівському районі, 
спричинену господарською діяльністю ПрАТ 
"ЗЗРК"

196
20.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11352/08-16 Лист46-01/1842
(А. Коваленко) Про зняття з контролю документів

197
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

11425/08-02 Указ849/2019
Про відзначення державними нагородами України 
працівників агропромислового комплексу

198
15.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

11360/08-41 Лист01-37/1144
Про залучення іноземних інвестицій в економіку 
Василівського району

199
13.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11539/08-25 Лист01-27/1177
Про надання інформації щодо будівництва 
медичних амбулаторій 

200
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11405/08-20 Лист01-27/0818
Про співфінансування об`єкта "Реконструкція 
будівлі гімназії "Престиж"

201
21.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ 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

11417/08-42 Лист01-18/0829
Про погодження надбавки А.Васюку у листопаді 
2019 року

202
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11418/08-43 Лист01-18/0828
Про нагородження Бугріма І.В. (та інші)

203
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11462/08-36 Лист01-26/0832
Про додаткове виділення коштів на грошову 
компенсацію дітям на придбання житла

204
25.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11508/08-40 Лист01-17/0826
Про надання оригіналів документів щодо 
відведення земельної ділянки ПП "Техсервіс"

205
25.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

11399/08-22 Лист01-01-17/0752
Про надання дозволу на передачу транспортних 
засобів

206
21.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

11388/08-42 Лист01-24/594
Про погодження звільнення Бойко Л.В.

207
22.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

11403/08-42 Лист01-31/0806
Про продовження повноважень Клименко А.О.

208
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11404/08-42 Лист01-31/0807
Про продовження повноважень Півень І.Г.

209
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

11361/08-20 Лист213/01.11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту мережі водопостачання

210
14.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

11465/08-30 Лист758/02-01-23
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про добровільне об'єднання територіальної 
громади з центром у селі Таврія

211
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11557/08-20 Лист218/01.11
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідних мереж смт Нововасилівка

212
27.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11560/08-20 Лист02-01-20/690
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про внесення в бюджет коштів для перевізника 
маршруту № 191 "Запоріжжя - с.Степне" ТОВ 
"Профтаксі 1"

213
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11572/08-20 Лист02-24/2470
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про фінансування природоохоронних заходів

214
20.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю

11468/08-20 Лист01-10-15/632
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Зубченку О.С.

215
08.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11469/08-20 Лист01-10-15/632-1
Про погодження виплати матеріальної допомоги 
Семенченко І.В.

216
08.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ 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

11500/08-38 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.03.2016 № 2 (зі змінами)

217
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11562/08-20 Лист07.3-08/8763
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

218
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ 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

11437/08-22 Лист01/1.1-31/5404
Про виділення пально-мастильних матеріалів

219
26.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11471/08-43 Лист01/5-10/5439
Про нагородження Щербакова Д.І.

220
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

11482/08-42 Лист08/03.4-05/10214
Про надання завірених копій документів щодо 
кадрових питань

221
27.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

11541/08-42 Лист08/03.4-05/10316
Про надання копій документів з кадрових питань

222
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

11422/08-32 Лист04-11-14/7360
Про надання розпорядження щодо затвердження 
плану заходів зі створення належних умов для 
безпечного харчування у закладах освіти

223
26.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

32



№
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

11396/08-46 Лист1333/01/08-2019
Про проведення роз'яснювальної роботи з питань 
безпеки життєдіяльності серед населення

224
21.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11420/08-46 Лист11153/6-2019
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання документів щодо виконаних робіт 
ТОВ "Вайт-білдінг"

225
21.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11556/08-46 Лист4140/01/3
Про проблемні питання підприємств малого та 
середнього бізнесу

226
22.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління юстиції

11368/08-46 Лист04-20/851
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
Про засідання регіонального оперативного штабу 
щодо розгляду колективного звернення 
Жигульської В.Д.

227
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11364/08-49 Ухвала908/1727/19
Про визнання незаконною дію за позовом 
Запорізької місцевої прокуратури №3 до ТОВ 
"Анхель Альянс"

228
19.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11444/08-49 Ухвала908/1724/19
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Анхель Альянс"

229
22.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

11559/08-39 Лист4736/03
Про планові перевірки дотримання вимог 
природоохоронного законодавства

230
25.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

11377/08-48 Лист2327
Про виділення автобусів для перевозки 
військовослужбовців на полігон "Близнюки"

231
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11543/08-43 Лист2365
Про нагородження Вісленка Д.В. (та інші)

232
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11574/08-48 Лист2395
Про запрошення на святкування Дня Збройних Сил 
України 05.12.2019

233
29.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

11340/08-18 Лист3448/01-17
Про організацію "гарячої" телефонної лінії 
18.12.2019

234
21.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

11535/08-49 Лист280/5090/19/540
Про виклик до суду у справі Гордієнко В.В.

235
22.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

11544/08-39 Лист1-2-6/5443-19
Про результати рибоохоронних заходів

236
28.11.2019від

№
від 29.11.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11516/08-40 Лист6/1-4085/Нв-19
ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ПРОБАЦІЇ
Про реєстрацію права державної власності на 
земельну ділянку

237
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11498/08-43 Лист11-1666вих-19
Про нагородження Терехова Т.В. (та інші)

238
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11540/08-46 Лист11-1672вих19
Про участь у урочистих зборах з нагоди  Дня 
працівників прокуратури 29.11.2019 

239
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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11378/08-40 Лист19/1861
Про надання документів для отримання згоди на 
поділ земельної ділянки

240
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11379/08-40 Лист19/1857
Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою

241
25.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

11524/08-50 Лист08-01/3397
Про запрошення на урочисте відкриття будівлі 
Шевченківського районного суду 06.12.2019

242
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

11492/08-46 Лист17647/41/32/01-2
Про обстеження об'єктів зовнішньої реклами на 
автошляху Запоріжжя - Біленьке

243
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11520/08-29 Лист981-0250-25
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 
СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про проведення навчання 02-12.12.2019

244
28.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

11421/08-32 Лист11.1.1-1/1/7854
Про надання інформації щодо планів створення 
належних умов для безпечного харчування у 
закладах освіти

245
25.11.2019від

№
від 26.11.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державна судова адміністрація

11346/08-21 Лист14-28972/19
Про акт приймання-передачі нерухомого майна від 
12.11.2019

246
19.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державне космічне агентство України
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11488/08-22 Лист5700/09-16Д03.2
Про потреби споживачів у даних дистанційного 
зонування Землі на 2020 рік

247
27.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ 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

11445/08-22 Лист12395/17.2/7-19
Про участь в обговоренні проектів постанов 
НКРЕКП з питань постачання електроенергії 
03.12.2019 (м.Київ)

248
25.11.2019від

№
від 27.11.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11503/08-26 Лист12346/19/7-19
Про запрошення на засідання з питань 
Інвестиційної програми КП "Облводоканал" ЗОР 
03.12.2019 (м.Запоріжжя)

249
22.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

11350/08-33 Лист21827/5-17-19
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я
Про автономізацію закладів охорони здоров’я

250
22.11.2019від

№
від 25.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11519/08-33 Лист22054/5.2.2-05-1
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Про укладання договорів з аптечними закладами 
щодо відпуску лікарських засобів за електронними 
рецептами

251
26.11.2019від

№
від 28.11.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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