
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.12.19 по 06.12.19

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
Заступники голови ОДА

11594/08-26 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про державний житловий фонд, який перебуває в 
оперативному управлінні облдержадміністрації

1
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11622/08-42 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК
Про встановлення надбавки у листопаді 2019 року 
Катковій І.І. (та інші)

2
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11624/08-42 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про встановлення надбавки у листопаді 2019 року 
Барановській М.В. (та інші)

3
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11658/08-22 Доповідна запискаб/н
А. АНТОНОВ
Про проведену роботу за вересень-листопад 2019 
року

4
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11707/08-40 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент АПР)
Про інвентаризацію земельних ділянок, зайнятих 
полезахисними лісосмугами

5
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11744/08-31 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл щодо здійснення закупівель без 
використання системи державних закупівель 
ProZorro

6
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

11750/08-31 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про дозвіл закупівлі послуг

7
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11781/08-26 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про внесення змін до проєкту рішення про 
обласний бюджет на 2020 рік та регіональної 
цільової програми "Питна вода Запорізької області" 
на 2012-2020 роки 

8
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11782/08-26 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про внесення змін до проєкту рішення про 
обласний бюджет на 2020 рік та регіональної 
цільової програми "Питна вода Запорізької області" 
на 2012-2020 роки 

9
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11783/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ТАРАСЕНКО (Департамент КБ)
Про співфінансування з місцевих бюджетів 
об`єктів, що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

10
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11833/08-37 Доповідна запискаб/н
М. КУДЕРЧУК (Департамент культури)
Про проведення ради релігійних організацій при 
голові Запорізької облдержадміністрації 18.12.2019

11
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11834/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ТАРАСЕНКО (Департамент ЖКГ)
Про надання дозволу на перерозподіл бюджетних 
коштів 

12
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

11623/08-42 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО
Про встановлення надбавки у листопаді 2019 року 
Тедєєву О.С. (та інші)

13
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2
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11798/08-31 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Державний архів Запорізької області)
Про надання дозволу на укладення прямого 
договору на закупівлю сантехніки

14
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

11621/08-42 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ
Про встановлення надбавки у листопаді 2019 року 
Абдурахмановій С.П. (та інші)

15
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11688/08-42 Листб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про покладання обов'язків директора 
Департаменту охорони здоров'я ЗОДА 
05-07.12.2019

16
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11689/08-42 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент АПР)
Про участь директора Департаменту АПР ЗОДА у 
парламентських слуханнях 04-06.12.2019

17
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11824/08-33 Доповідна запискаб/н
І. ФЕДОРОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки

18
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11714/08-01 Закон України282-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
джерела фінансування дорожнього господарства 
України" щодо запровадження середньострокового 
планування розвитку та утримання автомобільних 
доріг загального користування

19
12.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11715/08-01 Закон України283-IX
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо запровадження середньострокового 
планування розвитку і утримання автомобільних 
доріг

20
12.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11716/08-01 Закон України296-IX
Про внесення зміни до статті 4 Закону України 
"Про використання земель оборони"

21
14.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11717/08-01 Закон України300-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" у зв’язку з відокремленням 
діяльності з транспортування природного газу

22
14.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11718/08-01 Закон України285-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
оперативно-розшукову діяльність" щодо 
вдосконалення діяльності Державної прикордонної 
служби України

23
12.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11719/08-01 Закон України284-IX
Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності 
за фальсифікацію лікарських засобів або обіг 
фальсифікованих лікарських засобів

24
12.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11720/08-01 Закон України263-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо конфіскації незаконних активів осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, і покарання за набуття 
таких активів

25
31.10.2019від

№
від 04.12.2019
№ Правові питання паперовий паперова

11721/08-01 Закон України205-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо виконання військового обов’язку та 
проходження військової служби

26
17.10.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11826/08-15 Лист04-30/13-232001
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про участь у заході з розгляду питання "Про стан 
виконання рішень Конституційного Суду України" 
10.12.2019 (м.Київ)

27
29.11.2019від

№
від 06.12.2019
№ Правові питання паперовий паперова

11862/08-08 Депутатське звернення04-24/17-467
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 
ІННОВАЦІЙ
Про стан і проблеми підготовки навчальних 
закладів України до 2019/2020 навчального року

28
28.11.2019від

№
від 06.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

11710/08-08 Депутатське звернення126-19/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про ремонт ділянки дороги з Квіткового провулку 
Запоріжжя до селища Кремено

29
19.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11770/08-08 Депутатське звернення143-19/02
НДУ ШТЕПА С.С.
Про збереження функціонування Запорізької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2

30
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

11663/08-32 Лист01-11/359
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ
Про забезпечення діяльності Регіонального 
науково-методичного центру "Освіта та 
громадянське суспільство"

31
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

11592/08-32 Листб/н
ПРОГРАМА EU4SKILLS
Про запрошення на офіційне відкриття Програми 
05.12.2019 (м.Київ)

32
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11711/08-28 Лист443/2019
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ООН В ГАЛУЗІ 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ (UNFPA) В УКРАЇНІ
Про проведення семінару з питань домашнього 
насильства 10.12.2019 (м.Запоріжжя)

33
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

11608/08-41 ЛистЕА/ІІ/1043/2019
EUROPEAN AWARD
Про запрошення до участі в Міжнародному 
будівельному конкурсі

34
21.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11611/08-22 Лист1246-вих-80Д73
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
Про погашення заборгованості за послуги зв'язку 
пільговим категоріям громадян

35
27.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11612/08-51 Лист300
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН 1 "
Про новий програмний продукт 
інформаційно-правової системи

36
27.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11644/08-38 ЛистЗ/1366
КИЇВСЬКЕ БЮРО РАДІО СВОБОДА
Про коментар щодо ситуації з погашення боргу 
перед ТОВ "Комунтех" за зведення інженерних 
споруд

37
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11659/08-38 Лист10-001/927
ДУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КНИГИ"
Про доставляння книжкової продукції у публічні 
бібліотеки

38
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11674/08-20 Лист5-675
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про призупинення проведення видатків по 
субвенції з державного бюджету на здійснення 
заходів соц.-економ. розвитку окремих територій

39
28.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

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

11732/08-39 Листб/н
МІЖНАРОДНА АНТИТЕРОРИСТИЧНА 
ЄДНІСТЬ
Про участь в науково-практичній конференції з 
питань збереження екології 07.12.2019 
(м.Запоріжжя)

40
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11765/08-51 Лист953
ТОВ "ЛІГА ЗАКОН "
Про припинення дії Договору від 29.12.1998

41
27.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

11773/08-31 Лист541
ДУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ"
Про проведення всеукраїнського опитування 
експортерів

42
02.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

11803/08-46 Листб/н
КООПЕРАТИВ "АВТОСТОЯНКА-22" (ТА ІНШІ)
Про рейдерське захоплення майна і земельних 
ділянок в Хортицькому районі м.Запоріжжя

43
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11811/08-35 Лист29-12/19-07
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ "ДИВО-ДИТИНА"
Про проведення Всеукраїнської премії "Диво 
Дитина" 

44
29.11.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11822/08-35 ЛистUKR/PRO/2019/
ОФІС ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ
Про участь Кудерчук М.М. у ІІІ Українському 
Жіночому Конгресі 10-11.2019 (м.Київ)

45
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11863/08-49 Листб/н
АДВОКАТ ШУМЕЙКО І.П.
Про додаткові пояснення у справі ТОВ "Агротіс"

46
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

11625/08-49 Постанова640/18007/18
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу на позов НДУ Вітка А.Л.

47
22.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11626/08-49 Ухвала910/8271/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про апеляційну скаргу за позовом НАЕК 
"Енергоатом"

48
27.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11627/08-49 Лист808/3402/15/670
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про виклик до суду 05.12.2019

49
26.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11628/08-49 Лист314/18/19
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про виклик до суду 05.02.2020

50
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11645/08-49 Лист280/4710/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про визнання протиправними дій за позовом ТОВ 
"Запорізька перевізна компанія"

51
12.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11708/08-49 Лист280/4220/19(852
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про копію ухвали суду за позовом Кононенко Н.І.

52
25.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

11693/08-32 Листб/н
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА
Про проведення Другої Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з питань 
інклюзивної освіти 05.12.2019 (м.Запоріжжя)

53
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

11713/08-35 Лист116
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄДНАННЯ 
СПІЛЬНОТИ"
Про подарунки для дітей

54
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11583/08-17 Лист28194/0/2-19
(В. Федорчук) Про сприяння у будівництві сучасної 
спортивної споруди зі штучним льодом у м. 
Бердянську

55
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11640/08-06 Доручення43362/0/1-19
(О. Гончарук) Про проведення селекторної наради 
щодо показників діяльності голів 
облдержадміністрацій 03.12.2019

56
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11643/08-04 Витяг з протоколуВП № 21
Про сплату суб'єктами господарювання державного 
сектору економіки частини чистого прибутку та 
дивідендів до державного бюджету

57
27.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11666/08-17 Лист28447/0/2-19
(В. Бондаренко) Про перелік об’єктів 
(загальноосвітніх шкіл, стадіонів та дошкільних 
навчальних закладів, реконструкцію або 
будівництво яких не завершено), що будуть 
включені до проектів місцевих бюджетів на 2020 
рік та фінансуватимуться за рахунок коштів 
Державного бюджету, зокрема Державного фонду 
регіонального розвитку

58
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11667/08-06 Доручення42749/1/1-19
(О. Гончарук) ГО "РОДИНА ГЕРОЇВ "НЕБЕСНОЇ 
СОТНІ"
Про підтримку реалізації об'єднувального проекту 
на 2020 рік "Дніпровський похід"

59
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

11668/08-06 Доручення40160/1/1-19
(О. Гончарук) Про додаткову потребу коштів для 
забезпечення хворих процедурою гемодіалізу

60
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11669/08-06 Доручення43411/0/1-19
(О. Гончарук) Про результати зустрічі 
Прем'єр-міністра України з представниками 
громадської спілки "Ініціативна група 
постраждалих/поранених на Майдані" та 
громадської організації "Родина Героїв "Небесної 
Сотні" 26 листопада 2019р.

61
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11698/08-17 Лист28560/0/2-19
(В. Федорчук) Про завершення будівництва 
інженерних споруд Запорізькою ОДА

62
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

11699/08-06 Доручення41821/1/1-19
(О. Гончарук) Про ініціювання внесення змін до 
природоохоронного законодавства

63
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11700/08-06 Доручення43609/0/1-19
(О. Гончарук) Про забезпечення під час складання 
паспортів бюджетних програм приведення 
показники їх результативності у відповідність до 
ключових цільових індикаторів досягнення 
пріоритетних цілей, визначених Програмою 
діяльності Уряду

64
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11701/08-06 Доручення43553/0/1-19
(Д. Кулеба) Про врахування Рекомендацій щодо 
інтеграції питання прав людини та ґендерної 
рівності у cтратегіях соціально-економічного 
розвитку областей на 2020-2027 роки 

65
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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11702/08-06 Доручення42188/1/1-19
(О. Гончарук) Про утворення Тимчасової слідчої 
комісії Верховної Ради України з питань 
розслідування можливих фактів порушення 
законодавства України та зловживання службовим 
становищем президентом Української асоціації 
футболу (Федерації футболу України), головою 
Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету Верховної Ради України восьмого 
скликання Павелком А.В. при вирішенні питання 
фінансування та реалізації бюджетної програми 
"Будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках

66
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Правові питання паперовий паперова

11726/08-17 Лист28665/0/2-19
(В. Поліщук) ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
Про реструктуризацію заборгованості за спожиту 
електроенергію

67
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11727/08-06 Доручення41249/1/1-19
(О. Гончарук) Про відновлення фінансування 
субвенції з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій у 2019 році

68
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11728/08-03 Постанова927
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

69
15.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11729/08-03 Постанова963
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 вересня 2015 р. № 727

70
27.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11730/08-03 Постанова973
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України 

71
27.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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11760/08-03 Постанова976
Деякі питання Єдиної системи опрацювання 
звернень

72
27.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

11784/08-06 Лист42220/20/1-19
(О. Гончарук) Про виконання рішень РНБО 
України

73
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11786/08-17 Лист28742/0/2-19
(В. Федорчук) Про умови планування видатків по 
освіті на 2020 рік

74
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11787/08-17 Лист28824/0/2-19
(В. Федорчук) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

75
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11788/08-17 Лист28886/0/2-19
(Д. Улютін)  КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про черговий розгляд змін до перспективного 
плану формування територій Запорізької області

76
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

11789/08-17 Лист28933/0/2-19
(В. Федорчук) Про звернення головного редактора 
газети «Горожанін Інформ» А.М.Бартиша стосовно 
можливого рейдерства в аграрному секторі України

77
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11815/08-06 Доручення44088/0/1-19
(О. Гончарук) За результатами селекторної наради 
під головуванням Прем'єр-міністра України від 
03.12.2019

78
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11820/08-06 Доручення43508/1/1-19
Про вжиття заходів для неухильного дотримання 
вимог закону щодо розгляду запитів та звернень 
народних депутатів України

79
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11821/08-06 Доручення41626/1/1-19
(О. Гончарук) Про депутатський запит народного 
депутата України Мінька С.А. щодо заборгованості 
фінансування пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг

80
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11841/08-06 Доручення44222/0/1-19
(О. Гончарук) Про організацію і проведення 14 
грудня 2019 р. заходів стосовно вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

81
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11842/08-17 Лист29019/0/2-19
(В. Поліщук) Про питання відкритості, звітності та 
участі у вирішенні проблем, пов'язаних з 
блокуванням інвестицій в будівництво 
сміттєпереробних заводів в Україні та 
реконструкцій полігонів (сміттєзвалищ)

82
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11843/08-06 Доручення41378/1/1-19
(О. Гончарук) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
безперешкодного доступу громадян до узбережжя 
водних об'єктів для загального водокористування

83
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11846/08-17 Лист29192/0/2-19
(Д. Улютін) Про направлення копій рішень 
Якимівської селищної ради Якимівського району 
Запорізької області щодо недопущення зняття 
мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення

84
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та захисту довкілля України

11855/08-40 Лист1.4-3-14197
Про функціонування державних кадастрів

85
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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11809/08-41 Лист311/21-185-2384
Про стан виконання Річної національної програми 
-2019 (Україна-НАТО)

86
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11785/08-22 Лист3822/47/14-19
Щодо погодження проєкт розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження плану 
заходів з реформування залізничного транспорту»

87
03.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури, молоді та спорту України

11582/08-37 Лист1989/18-6/15-19
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
національних культур 12.12.2019 (м.Ужгород)

88
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11856/08-37 Лист2004/33/15-19
Про участь у конференції "Малі міста - великі 
враження" 12.12.2019 (м.Київ)

89
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11756/08-32 Лист1/9-743
Про надання інформації для проведення засідання 
Головного штабу гри "Джура" 16.12.2019

90
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11641/08-33 Лист25-04/46870/2-1
Про погодження мережі публічних послуг

91
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ паперовий паперова

11845/08-33 Лист25-04/47344/2-1
Про розвиток системи екстреної медичної 
допомоги у 2020 році 

92
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій України

11591/08-27 Лист7/34/19226-19
Про Методику формування спроможних 
територіальних громад

93
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

14



№
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

11761/08-24 Лист7/15.3/19468-19
Про направлення наказу від 02.12.2019 № 286 "По 
показники опосередкованої вартості спорудження 
житла за регіонами України"

94
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

11840/08-28 Лист7/14.2/19534
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку проведення моніторингу та 
оцінки ступеня безбар'єрності фізичного оточення і 
послуг для осіб з інвалідністю"

95
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11857/08-21 Лист7/9.5/19568-19
Про надання інформації щодо об'єктів, що 
перебувають у комунальній власності

96
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11859/08-28 Лист7/10.1/19560-19
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.04.2019 № 373 щодо продовження 
строку подання заяви щодо пільг у готівковій 
формі

97
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

11665/08-41 Лист4002-03/50664-0
Про надання інформації щодо проєктів для 
фінансування Урядом Японії

98
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

11694/08-28 Лист3903-06/51023-0
Про надання інформації щодо іноземних і 
вітчизняних компаній, що створюватимуть нові 
робочі місця

99
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11695/08-22 Лист3803-05/50872-0
Про надання інформації щодо розвитку 
електротранспорту

100
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

11723/08-37 Лист4501-06/51043-0
Про участь у семінарі щодо безпеки туристів як 
чинника сталого розвитку туризму 13.12.2019 (м. 
Київ)

101
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11725/08-23 Лист3801-05/51190-0
Про запровадження проведення тематичних 
селекторних нарад з питань АПК щотижня з 
11.12.2019

102
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11847/08-48 Лист2714-11/51790-0
Про надання щорічної доповіді про стан 
мобілізаційної готовності за 2019 рік

103
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11696/08-21 Лист20708/0/2-19/18
Про передачу обладнання

104
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11762/08-28 Лист1768/0/206-19
Про моніторинг заробітної плати за жовтень 2019 
року 

105
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11774/08-36 Листб/н
Про надання інформації щодо організації 
оздоровлення дітей-сиріт

106
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11816/08-28 Лист20961/1/2-19/22
Про участь у Міжнародному Форумі з питань 
міграції та протидії торгівлі людьми 10.12.2019 (м. 
Київ)

107
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11817/08-28 Лист20941/2/2-19/51
Про надання технічної допомоги ОТГ від Світового 
банку (новий відбір)

108
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
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11858/08-28 Лист21010/1/2-19/39
Про направлення копій наказів

109
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ 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

11586/08-28 Лист3868/04/01/1-19
Про надання можливості розміщення соціальної 
реклами

110
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11590/08-34 Лист3895/04/09.1-19
Про всеукраїнські змагання з футболу серед 
учасників АТО в рамках всеукраїнської програми 
спортивної реабілітації

111
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11697/08-28 Лист1757/0/206-19
Про моніторинг заробітної плати за вересень 2019 
року 

112
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11763/08-28 Лист22/7/0-4465
Про участь в круглому столі 17.12.2019 з метою 
презентації проміжних досягнень в реалізації 
субпроектів

113
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

11585/08-42 Лист08020-08/1-6/31
Про оптимізацію структури та штатної чисельності 
райдержадміністрацій

114
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

11599/08-20 Лист001-2669/26-1
Про зменшення трансферту обласному бюджету

115
21.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11601/08-20 Лист06-4411/45
Про надання інформації щодо спрямування 
субвенції з державного бюджету

116
26.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

11810/08-48 Лист01-01-39/5015
Про функціонування блокпосту у м.Енергодарі

117
02.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

11662/08-43 Лист01/03-27/03407
Про нагородження Жебровської О.Ю. та 
Наливайко К.В.

118
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11634/08-22 Лист02-72/967-2
Про надання дозволу на в'їзд автотранспорту та 
вхід осіб до адміністративної будівлі

119
27.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11655/08-36 Лист02-35/960-6
Про надання копій рішення місцевої комісії з 
питань розподілу субвенції на забезпечення житлом 
дітей-сиріт

120
25.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11661/08-43 Лист02-68/974-2
Про нагородження Котлова Д.Г. (та інші)

121
28.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11751/08-43 Лист02-68/993-2
Про нагородження Джунковської Р.С.

122
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11797/08-43 Лист02-68/991-2
Про нагородження Жадан Н.В.

123
03.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацький міськвиконком
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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

11617/08-20 Лист2869/21-15
Про умови планування видатків по освіті на 2020 
рік

124
06.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11638/08-20 Лист2977/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію ділянки 
центрального водогону

125
25.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11639/08-20 Лист2976/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію зовнішніх 
мереж електропостачання будівлі по 
вул.Центральній, 55К в м.Токмак

126
25.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ 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

11603/08-43 Лист01-2714/43-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шуляк Н.І.

127
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька міська рада

11607/08-20 Лист01/03-24/03395
Про виділення коштів на ремонт дорожнього 
покриття автомобільної дороги 
Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта

128
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11808/08-21 Лист01/01/01-18/0369
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про надання інформації щодо передачі гуртожитків 
у власність територіальної громади м.Запоріжжя

129
03.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

11741/08-43 Лист02-14/1196
Про нагородження Ярмака С.О.

130
02.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

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

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

11814/08-22 Лист02-01-21/4728
Про аварійний ремонт автодороги Велика 
Знам'янка - Кам'янка-Дніпровська

131
29.11.2019від

№
від 05.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11580/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР ВИШНЯКОВА І.О.
Про фінансування заходів

132
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11609/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР МАРЧЕНКО В.П.
Про перелік заходів для фінансування

133
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11616/08-08 Депутатське звернення59
ДОР СУХІНА В.М.
Про фінансування заходів Приазовського району

134
27.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11790/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про вивчення питання будівництва басейну у КЗ 
"Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія" ЗОР

135
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

11791/08-08 Депутатське зверненняб/н
ДОР КРИЛЬ Я.М.
Про фінансування ремонту дороги Комиш-Зоря - 
Кузнецівка - Зачатівка

136
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

11577/08-54 Лист5374/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про матеріали до парламентських слухань з питань 
національно-патріотичного виховання 11.12.2019

137
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11593/08-54 Розпорядження71-р
Про скликання тридцять четвертої сесії Запорізької 
обласної ради сьомого скликання

138
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11598/08-54 Лист5524/01-27
Про перенесення засідання постійної комісії 
обласної ради на 03.12.2019

139
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11671/08-54 Лист01-26/1014
Про повернення на доопрацювання проєктів рішень

140
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11687/08-54 Лист5194/01-11
Про висновки робочої групи

141
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11778/08-54 Лист01-26/1022
Про надання інформації щодо проєктів рішень 
стосовно припинення комунальних установ 
охорони здоров'я в комунальні некомерційні 
підприємства

142
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11829/08-54 Лист5423/01-11
ДОР СУХІНА В.М.
Про виділення коштів на проект "Реконструкція 
споруд і водозабору для забезпечення 
артезіанською водою користувачів, встановлення 
станції очищення води в Ганнівському НВК І-ІІІ 
ст., дитячому садку..."

143
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11830/08-54 Лист5309/01-11
ДОР СТАРУХ О.В.
Про виділення коштів на виконання робіт щодо 
соціально-важливих об'єктів Запорізької області

144
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ 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
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Форма зберігання 
документа

11831/08-54 Лист5252/01-11
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату електроенергії у 
2020 році

145
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11578/08-08 Депутатське звернення469
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
28.11.2019

146
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11602/08-08 Депутатське звернення472
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо 
проєктно-кошторисної документації на будівництво 
та реконструкцію об'єктів

147
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11618/08-08 Депутатське звернення483
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

148
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11620/08-54 Лист471/2
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання розрахунків по запланованих видатках

149
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11676/08-08 Депутатське звернення489
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування пропозицій

150
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

11579/08-43 Лист001-010/19843
Про нагородження Полякова О.В. (та інші)

151
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11604/08-22 Лист001-064/19847
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

152
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11605/08-22 Лист001-068/19759
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

153
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11735/08-22 Лист001-064/19933
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

154
02.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11799/08-22 Лист001--064/20105
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

155
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11800/08-22 Лист001-064/20034
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за 
електроенергію

156
03.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11740/08-22 ЛистВТ/02-1883
Про вирішення питання щодо можливості ТОВ 
"ЗТМК" укладання контрактів на постачання 
електричної енергії з виробниками атомної енергії

157
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11849/08-43 Лист09/24-1900
Про нагородження Чалої А.В. (та інші)

158
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

11606/08-37 Лист3/33/23-2807
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання допомоги в організації дозвілля дітей 
військовослужбовців під час новорічних свят

159
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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11631/08-43 Лист5494
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3309
Про нагородження Савків О.Т. (та інші)

160
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11653/08-43 Лист189
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2189
Про нагородження Латиша О.С. та  Якушкіної К.В. 

161
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11794/08-48 Лист3/29/23-2930
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про новорічні подарунки для дітей

162
30.11.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

11772/08-44 Лист111
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про участь Масюкова С.О. в засіданні президії 
обкому профспілки 10.12.2019

163
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

11647/08-49 Лист28-23/25959
Про апеляційну скаргу на ухвалу Господарського 
суду міста Києва у справі № 910/15585/19 від 
11.11.2019

164
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11575/08-40 Лист1494
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

165
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11576/08-40 Лист1495
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про надання в оренду земельної ділянки

166
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11635/08-40 Лист30/11/19-1
ТОВ "СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС"
Про передачу в оренду земельної ділянки

167
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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11649/08-49 Листб/н
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про визнання поновленим договору оренди 
земельної ділянки

168
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11680/08-22 Лист01/273
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження примірників щодо обсягів 
реалізації скрапленого газу, придбаного на 
аукціонах

169
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11681/08-22 Лист01/271
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги постачання скрапленого газу за 
листопад 2019 р.

170
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11705/08-40 Лист31
ТОВ "ОРЛОВСЬКЕ МИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 2014"
Про погодження на збільшення мисливських угідь

171
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11739/08-22 Лист1/13-01-608
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення питання щодо припинення 
незаконної діяльності нелегальних перевізників

172
02.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11752/08-22 Лист5
ТОВ "МАРОНГ"
Про обстеження підприємства

173
29.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11753/08-22 Лист2911
ТОВ "БРУХТ ІНВЕСТ"
Про обстеження підприємства

174
29.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11766/08-23 Лист07/04-12
ТОВ "ЛІДЕР"
Про відшкодування збитків від африканської чуми 
свиней

175
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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11801/08-21 Лист31/3803
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про списання державного майна

176
02.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11851/08-22 Лист863
ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів скрапленого 
газу

177
03.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11614/08-43 Лист2500
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Зуєвої Т.Ю. (та інші)

178
20.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11615/08-43 Лист2457/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Тимошенка В.Г. (та інші)

179
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11632/08-40 Лист670
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про відклик відмови від користування 
мисливськими угіддями

180
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11633/08-40 Лист674
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про відклик погодження на ведення мисливського 
господарства ГО "Запорізька районна організація 
Українського товариства мисливців та рибалок"

181
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11670/08-43 Лист101/1854
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про нагородження Діденка О.В., Гриня С.М.

182
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова
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11672/08-40 Лист669/11
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

183
26.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11673/08-40 Лист671/11
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

184
26.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11678/08-40 Лист297
ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Про надання згоди на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

185
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11682/08-40 Лист26-12/2113
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про поновлення клопотання та надання згоди на 
виготовлення технічної документації із 
землеустрою

186
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11690/08-43 Листб/н
ПП "ВНІ-ТУР"
Про заохочення Олега Владикіна

187
27.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11692/08-38 Лист400
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про запис програми "На часі" щодо питань 
формування бюджету 04.12.2019

188
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова
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11746/08-20 Лист332
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ 
ЗОР
Про затвердження бюджету установи на 2020 рік

189
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11747/08-42 Лист328
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ 
ЗОР
Про затвердження штатного розпису

190
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11771/08-38 Лист405
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Про участь у програмі "Тема Дня" з питань ситуації 
навколо АТ "Мотор Січ" 05.12.2019

191
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11777/08-21 Лист152-Р
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про надання протоколу засідання від 14.11.2019

192
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11802/08-46 Лист518-19
АССОЦІАЦІЯ САДОВО-ГОРОДНІЙ 
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 
"-АБРАЗИВНИК-"
Про вирішення ситуації яка склалася навколо 
асоціації

193
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

11776/08-20 Лист01/1812
Про фінансування заходів на 2019 рік

194
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11853/08-26 Лист04/1830
Про оплату за послуги з водопостачання

195
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

11854/08-20 Лист07/1831
Про виділення коштів на оплату заборгованості з 
електроенергії

196
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11657/08-33 Лист120/19
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про скаргу на відношення до пацієнтів на хронічну 
ниркову недостатність

197
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11839/08-39 Лист166
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
М.ЕНЕРГОДАР"
Про продовження складної екологічної ситуації у 
м.Енергодар

198
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11852/08-43 Лист12/2019
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Євтушенка С.В. (та інші)

199
19.11.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11860/08-33 Лист05-01/12-19
ГО "ДІАБЕТИК"
Про реорганізацію КУ "Обласний клінічний 
ендокринологічний диспансер"

200
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Суди

11812/08-49 Лист336/2593/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 12.12.2019

201
02.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11864/08-49 Лист336/2082/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 20.12.2019

202
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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11754/08-33 Лист01-10/296
КЗ "ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗОР
Про припинення функціонування філії ПрАТ 
"Приазовкурорт" Клінічний санаторій "Великий 
Луг"

203
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11836/08-16 Лист45-01/3633
(А. Смирнов) ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ "ХОРТИЦЯ"
Про незаконне відведення земельної ділянки

204
02.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11837/08-16 Лист44-01/3508
(Ю. Ковалів) КОМПАНІЯ "MINERFIN, a.s."
Про ситуацію навколо ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

205
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Президент України

11827/08-02 Указ879/2019
Про Уповноваженого Президента України з питань 
волонтерської діяльності

206
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11828/08-02 Указ875/2019
Про підвищення ефективності заходів у сфері прав 
осіб з інвалідністю

207
03.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Вільнянська райдержадміністрація

11596/08-42 Лист01-27/1019
Про погодження звільнення Шепель Г.Ю.

208
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11769/08-42 Лист01-27/1026
Про погодження звільнення Чистікова В.В.

209
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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11679/08-37 Лист302/01-41
Про відкриття меморіальної дошки 09.12.2019 
м.Гуляйполе

210
27.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

11731/08-36 Лист01-26/0843
Про надання роз'яснень щодо виплати компенсації 
на отримання житла для дітей-сиріт

211
28.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

11686/08-36 Лист01-22/0694
Про надання копій рішення та копій документів з 
питань розподілу субвенції на забезпечення житлом 
дітей-сиріт

212
15.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11758/08-42 Лист3306/01-17
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про недопущення надмірного скорочення 
чисельності працівників управління

213
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

11637/08-20 Лист02-39/0494
Про виділення коштів на забезпечення інсуліном 
хворих на цукровий діабет

214
20.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11660/08-43 Лист02-39/0508
Про нагородження Копєйченко В.М.

215
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

11595/08-42 Лист03/3888
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про вирішення питання оптимізації структури 
підрозділу

216
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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11742/08-43 Лист01-01-17
Про нагородження Осовської О.О., Лисенко О.Г.

217
26.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

11757/08-42 Лист03/3909
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про доведення граничної чисельності штатних 
працівників управління

218
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11767/08-42 Лист01-24/632
Про погодження звільнення Дондика М.І.

219
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11768/08-42 Лист01-24/627
Про погодження призначення Дондика М.І.

220
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

11848/08-20 Лист01-15/785
Про виділення додаткових коштів на недопущення 
виникнення кредиторської заборгованості по 
заробітній платі

221
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

11656/08-42 Лист4367
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ
Про недопущення надмірного скорочення 
чисельності працівників соціального захисту 
населення

222
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

11793/08-08 Депутатське звернення5
Про реформування системи освіти в тому числі 
шкіл-інтернатів в Україні

223
29.11.2019від

№
від 05.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Сільські та селищні ради
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11597/08-20 Лист01-45/1307
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання щодо придбання 
автомобілю для мийки та дезінфекції контейнерів 
для сміття

224
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11600/08-20 Лист182
БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на проведення капітального 
ремонту водопровідної мережі с. Степанівка

225
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11613/08-30 Лист611/02-02-14
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про утворення робочої групи щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад

226
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

11654/08-45 Лист1147
БАЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про призначення перших місцевих виборів 

227
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

11706/08-43 Лист01-02-10/1196
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про нагородження Сідуна В.А.

228
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11733/08-22 Лист01-20/1768
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про ремонт доріг місцевого значення 

229
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11737/08-33 Лист2188
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін у спроможну мережу надання 
первинної медичної допомоги в Якимівському 
районі

230
25.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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11743/08-22 Лист03.1-06/2917
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про придбання шкільного автобусу

231
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11748/08-22 Лист02-01-20/683
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про покращення перевезення мешканців с. Степне

232
26.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11775/08-20 Лист1317
НОВОУСПЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про коригування порядку розподілу додаткової 
дотації на утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я

233
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11806/08-26 Лист02-02-16/420
ГРАНОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про загрозу знищення існуючого питного 
водопостачання

234
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11807/08-26 Лист1400
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про заборгованість за комунальні послуги КЗ 
"Мирненський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР

235
02.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11825/08-22 Лист01-48/3463
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення коригувань в плани заміни опор 
вуличного освітлення

236
03.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

34



№
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

11838/08-20 Лист01-48/3490
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призупинення проведення видатків за рахунок 
субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій у 2019 році

237
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11850/08-20 Лист02-45-02/1227
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про проблемні питання щодо реалізації 
розпорядження КМУ від 10.07.2019 № 500-р

238
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

11779/08-42 Доповідна запискаб/н
Про преміювання О.Баранової у листопаді 2019 
року

239
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11780/08-42 Доповідна запискаб/н
Про встановлення надбавки О.Барановій у грудні 
2019 року

240
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

11581/08-31 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу на укладання прямого 
договору

241
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

11610/08-42 Доповідна запискаб/н
Про перегляд питання щодо скорочення 
чисельності працівників Департаменту з питань 
цивільного захисту населення ЗОДА

242
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадскістю
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11650/08-38 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Запорізькій області 
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами)

243
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

11677/08-32 Доповідна запискаб/н
Про виконання протоколу облдержадміністрації від 
28.10.2019

244
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Освіта і наука паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

11691/08-22 Лист851/02
Про сприяння у проведенні засідань конкурсного 
комітету

245
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

11832/08-28 Лист03.2-39/1910
Про зміну терміну проведення навчання

246
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

11749/08-34 Лист01-17/1128
Про результати виконання доручень, наданих 
протоколом прослуховування від 25.10.2019

247
02.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

11636/08-20 Лист07.3-08/8808
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

248
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11755/08-20 Лист07.3-08/8979
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

249
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

11589/08-40 Лист13-8-0.4-6369/2-
Про надання матеріалів державного контролю за 
дотриманням земельного законодавства

250
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11652/08-40 Лист1631/01/14-2019
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки

251
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11683/08-46 Лист11601/6-2019
Про надання інформації щодо габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів

252
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11684/08-46 Лист11569/6-2019
Про надання інформації та копій документів щодо 
реконструкції центральних очисних споруд КП 
"Водоканал" Мелітопольської міської ради

253
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11685/08-46 Лист11602/6-2019
Про надання інформації щодо ТОВ "Мультипоінт"

254
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11734/08-46 Лист2483вх/04/08-20
Про надання кандидатури до оргкомітету 
обласного Новорічно-різдвяного фестивалю

255
28.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

11861/08-22 Лист01-14/215
Про зміну поштового відділення

256
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11630/08-43 Лист312
КОМЕНДАТУРА ВІЙСЬКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ ТА СТАНЦІЇ, ВОДНОЇ 
ДІЛЯНКИ ТА ПОРТУ ЗАПОРІЖЖІ
Про нагородження Невинного А.О (та інші)

257
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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11651/08-40 Лист14/64
ГУ МВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

258
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

11704/08-24 Лист558/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про розміщення оголошення щодо прийому заяв 
для отримання пільгового кредиту на придбання 
житла

259
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання розподілу та надання житлової 

площі
паперовий паперова

11709/08-49 Лист2491/43/27/8/01-
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про позовну заяву щодо визнання протиправною 
бездіяльність та зобов'язання вчинити певні дії

260
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11736/08-48 Лист4032
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про надання переліку підприємств, яким 
встановлено мобілізаційні завдання

261
28.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

11738/08-46 Лист13734/73/01-19
ОРІХІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛОГІВСЬКОГО 
ВІДДІЛУ ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо дозволу гр. Сайку 
О.М. на здійснення операцій з металобрухтом

262
29.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

11646/08-49 Лист35-1856вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про відзив на заяву щодо перегляду судового 
рішення за нововиявленими обставинами по справі 
ТОВ"Анхель Альянс"

263
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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11648/08-49 Лист35-1831вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №3
Про перегляд судового рішення за позовом до ТОВ 
"Анхель Альянс"

264
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11745/08-46 Лист19-6746вих-19
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ"
Про привласнення коштів телемарафону "Пам'ять"

265
02.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11804/08-46 Лист34-682вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про направлення позову до ПАТ "Компанія "Райз" 
щодо розірвання договору оренди землі

266
03.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11805/08-46 Лист35-1955вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо передачі земельних 
ділянок гр. Щербакову О.В. та іншим

267
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11813/08-46 Лист50-1230вих19
ЗАПОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №2
Про надання інформації щодо водних об'єктів ПП 
Лагно Ю.П.

268
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11819/08-46 Лист31-4994-ВИХ19
Про надання інформації щодо занедбаних 
гідротехнічних споруд та іншого нерухомого майна

269
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

11792/08-46 Лист05/1-1528вих-19
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Вільнянський 
молокозавод"

270
03.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11823/08-46 Лист05/1-1541вих-19
Про надання інформації з питань автомобільних 
доріг та транспорту

271
05.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Управління державної судової адміністрації в Запорізькій 
області
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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

11664/08-40 Лист08-05/3388
Про надання документів для отримання земельної 
ділянки в постійне користування за адресою : 
м.Запоріжжя, вул.Олександрівська,23

272
28.11.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

11619/08-43 Лист17769/41/32/01-2
Про нагородження Щербакова Д.І.

273
28.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11629/08-46 Лист59/5/1-1248нт
Про передумови до загострення 
суспільно-політичної ситуації

274
26.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11795/08-46 Лист59/33-5103н/т
Про акції кібернетичного впливу

275
04.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

11722/08-07 Постанова1969
Про Порядок тимчасової зміни місця голосування 
виборця без зміни його виборчої адреси

276
02.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання адміністрування Державного 

реєстру виборців, підготовки і 
проведення виборів та референдумів

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

11587/08-21 Лист8922/0/20-19
Про здійснення регуляторними органами 
планування діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2020 рік

277
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

11724/08-29 Лист02-17359/171
Про участь у командно-штабному навчанні 
12.12.2019 (м. Київ)

278
04.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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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

11584/08-29 Лист02-17135/162
Про затвердження проєкту постанови КМУ щодо 
Порядку забезпечення населення і працівників 
формувань та спеціалізованих служб цивільного 
захисту засобами індивідуального захисту, 
приладами радіаційної та хімічної розвідки, 
дозиметричного і хімічного контролю

279
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

11588/08-29 Лист16-17169/74
Про надання інформації щодо стану 
функціонування систем оповіщення цивільного 
захисту

280
29.11.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

11759/08-39 Лист7137/4/11-19
Про надання звіту щодо результатів виконання у 
2019 році Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року 

281
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство України з управління зоною відчуження

11818/08-39 Лист1-5043/2.2-19
Про проведення 7-ї державної інвентаризації 
радіоактивних відходів (РАВ)

282
05.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

11703/08-38 Лист4426/23/3
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів на 2019 рік з реалізації Концепції 
вдосконалення інформування громадськості з 
питань євроатлантичної інтеграції України на 
2017—2020 роки.

283
03.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

11844/08-38 Лист4484/24/3
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 
2018—2021 роки.

284
06.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
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

Національна академія державного управління при 
Президентові України

11835/08-22 Лист12780/17.2/7-19
Про участь у відкритому слуханні постанов 
НКРЕКП 10.12.2019 (м.Київ)

285
04.12.2019від

№
від 06.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

11675/08-22 Лист12666/17.1/7-19
Про участь у відкритому слуханні щодо змін до 
Інвестиційної програми ПАТ 
"Запоріжжяобленерго" 06.12.2019 (м.Київ)

286
02.12.2019від

№
від 03.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11796/08-22 Лист12701/16/7-19
Про проведення відкритих обговорень проєктів 
постанов НКРЕКП

287
02.12.2019від

№
від 05.12.2019
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

11642/08-47 Лист10-22/82659/19
Про проведення тренінгів щодо проблемних 
аспектів фінансового контролю 11.12.2019 (м. 
Запоріжжя)

288
02.12.2019від

№
від 02.12.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

11764/08-47 Лист44-01/82536/19
Про надання копій документів стосовно Терещенко 
О.В.

289
29.11.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

11712/08-41 Лист3069/02.0-7.2
Про участь у бізнес-форумі 15-18.12.2019 (м.Баку)

290
03.12.2019від

№
від 04.12.2019
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

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